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1.DARICA BİROL GÜVEN KISA FİLM YARIŞMASI YARIŞMACI 

VELİSİ AÇIK RIZA ONAYI 

 

Darıca Kaymakamlığı olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması 

Kanunu’nda tanımlı veri sorumlusu sıfatıyla işlediğimiz kişisel verilerinizin 

güvenliğine önem veriyoruz. Bu nedenle sizleri kişisel verilerinizin işlenmesine 

ilişkin olarak bilgilendirmek isteriz. 

 

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMACI VE HUKUKİ SEBEBİ 

Kişisel verileriniz 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ikincil 

düzenlemelere uygun olarak aşağıda belirtilen amaçlar ve hukuki sebepler 

çerçevesinde işlenmektedir: Bu kapsamda mail, posta ve kargo yolu ile velisi 

bulunduğunuz öğrencinin yarışmaya katılması ve eserlerini göndermesi suretiyle 

temin edilen size ve velisi bulunduğunuz 

öğrenciye ait “Ad-Soyad, E-Posta Adresi, okul, sınıf, yaş, ” gibi kişisel veriler 

6698 sayılı Kanun’un 5/2-f maddesi uyarınca veri sorumlusunun meşru menfaati 

hukuki sebebi doğrultusunda yarışmaya katılımın belgelenmesi, eserlerin 

değerlendirilmesi, iletişime geçilmesi ve ödüllendirmenin sağlanması amaçlarıyla 

işlenmektedir. 

 

KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI 

 

Darıca Kaymakamlığı sizin ve velisi bulunduğunuz öğrencinin kişisel 

verilerinizi yarışma sonuçlarının yayınlanması ödül töreninin yapılması, ödül 

sahiplerinin ilanı kapsamında aleni olarak kamuoyu ile ödüllerin tesliminin 

sağlanması kapsamında ödemenin yapılabilmesi için Bankalar, İl ve İlçe Milli 

Eğitim Müdürlükleri ile Kanun’un 8. ve 9. maddelerine uygun olarak paylaşabilir. 

 

 

 

KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMLERI 

Darıca Kaymakamlığı kişisel verilerinizi velisi bulunduğunuz öğrenci mail, 

posta ve kargo yolu ile yarışmaya başvuru yapılması ve bilgi girişi yapılması 
vasıtasıyla toplamaktadır. 
 



 

KİŞİSEL VERİLERİNİZE İLİŞKİN HAKLARINIZ 

 

Veri sahibi olarak Darıca Kaymakamlığı’na başvurarak; 

-Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, 

- Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, 

- Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp 

Kullanılmadığını öğrenme, 

- Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri 

bilme, 

- Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların 

düzeltilmesini isteme, 

-7 inci maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya 

yok edilmesini isteme, 

-(d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü 

kişilere bildirilmesini isteme, 

-İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi 

suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, 

- Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması 
hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz. 

Yukarıda sayılan haklarınıza ilişkin taleplerinizi Veri Sorumlusuna Başvuru Usul 

ve Esasları Hakkında Tebliğ’de öngörülen başvuru usullerine uygun olarak 

Darıca Kaymakamlığı iletmeniz durumunda Darıca Kaymakamlığı talebinizi 

niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak 

sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde 

Darıca Kaymakamlığı Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki 

ücreti talep edebilecektir. Bu Bilgilendirme Yazısını okuduğumu ve 6698 sayılı 
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında,  kişisel verilerin Darıca 

Kaymakamlığı tarafından yasadaki esaslar çerçevesinde toplanmasına, 

kaydedilmesine, işlenmesine saklanmasına peşinen izin verdiğimi kabul, beyan 

ve taahhüt ederim. 
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