
TÜRKİYE SOLUNUM ARAŞTIRMALARI DERNEĞİ  

Kişisel Veri İşlenmesiyle İlgili  

GENEL AYDINLATMA METNİ 

Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı KiĢisel Verilerin Korunması Kanununun 10. 
maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar 
Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği 
tarafından hazırlanmıştır. 

Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği kayıtlarında bulunan veya tarafınızdan 
doldurulan form yahut başka şekilde Dernek’e iletilmiş olan ad, soyad, ses, görüntü, kimlik 
numarası, öğrenim bilgileri, çalışma bilgileri ve iletişim bilgileriniz Dernek faaliyetlerinin 
düzenlenmesi ve yürütülmesi ile iletişim amacıyla sınırlı olarak işlenmektedir.  

Söz konusu kişisel veriler, bilimsel ve mesleki toplantıların düzenlenmesinde toplantı 
girişlerinin temini, başka toplantıların planlanması ve ilgililerin daveti ile izlenme 
istatistiklerinin oluşturulması amacıyla işlenmekte; mevzuatın getirdiği zorunluluğun yerine 
getirilebilmesi amacıyla ilgili kamu otoriteleriyle ve sözleşmenin ifası için gerekli olması 
halinde üçüncü taraflarla paylaşılmaktadır. 

Söz konusu kişisel veriler, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5. maddesinde 
yer alan “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması” 
ve “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun 
meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebebine dayanarak otomatik 
yolla işlenmektedir. 

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11.maddesi ve ilgili mevzuat uyarınca; 
Dernek’e başvurarak kendimle ilgili; kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel 
verilerim işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerimin işlenme amacını ve 
bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında 
kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş 
olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, işbu verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin 
ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerimin silinmesini veya yok edilmesini isteme, bu 
düzeltme ve silinme taleplerinin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini 
isteme, işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle 
kendi aleyhime bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, kişisel verilerimin kanuna aykırı 
olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarımın 
olduğunu ve bu hakları kullanmak için kimliğimi tespit edici gerekli bilgiler ile kullanmayı 
talep ettiğim hakkıma yönelik açıklamaları da içeren talebimi info@solunum.org.tr adresine ve 
imzalı bir nüshasını Sahrayıcedit Mh. Atatürk Cad. Aslan Kaptan Çıkmazı Sk.No:1 K:3 D:5 
Kadıköy/İSTANBUL adresinde bulunan Dernek merkezine kimliğimi tespit edici belgeler ile 
bizzat elden iletme yahut noter kanalıyla veya KVKK’da belirtilen diğer yöntemler ile iletme 
hakkına sahipsiniz. 

Öneri ve düşüncelerinizi info@solunum.org.tr adresine iletebilirsiniz. 

 

  


