
 
 

 
 

KISA FİLM YARIŞMACISI KİŞİSEL VERİLERİNİN İŞLENMESİ AYDINLATMA METNİ 

 

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca, kişisel verileriniz; kısa film 

yarışması başvurunuz kapsamında; İstanbul Vakfı (“Vakıf”) tarafından veri sorumlusu sıfatıyla 

işlenebilecektir. 

  

Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği 

 

Kişisel verileriniz, Vakfımıza gerçekleştirmiş olduğunuz kısa film yarışması başvurunuzun alınması, 

değerlendirilmesi ve sonuçlandırılması ile aşağıda yer verilen amaçlarla (“Amaçlar”) Kanun’un 5. 

maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde işlenebilecektir.   

  

• Vakfımıza gerçekleştirmiş olduğunuz kısa film yarışması başvurusunun alınması, talebinizin ve 

ilgili yönetmeliğe uygunluğunuzun değerlendirilmesi ve sonuçlandırılması  

 

İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği 

 

Toplanan kişisel verileriniz, Kanun’un 5. maddesinde yer alan kişisel veri işleme şartları 

çerçevesinde  yukarıda açıklanan Amaçlar doğrultusunda; iş ortaklarımıza, hukuki yükümlülüklerimizin 

yerine getirilmesi ve kanunlarda açıkça öngörülmesi kapsamında kanunen yetkili kamu kurumlarına ve 

kanunen yetkili özel kişilere, Kanun’un 8. maddesinde belirtilen kişisel veri aktarım kurallarına uygun 

olarak aktarılabilecektir. 

  

Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi 

 

Kişisel verileriniz kısa film yarışması başvurunuzun alınması, değerlendirilmesi ve sonuçlandırılması 

amacıyla başvuruda bulunduğunuz internet sitesi vasıtasıyla toplanmaktadır. 

 

Kişisel verileriniz aşağıdaki amaçlarla ve hukuki sebepler ile Vakfımız tarafından Kanun’un 5. 

maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartlarına dayalı olarak toplanmakta ve işlenmektedir. 

 

Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin 

taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması hukuki sebebine dayalı olarak; 

• Vakfımıza gerçekleştirmiş olduğunuz kısa film yarışması başvurusunun alınması, talebinizin ve 

ilgili yönetmeliğe uygunluğunuzun değerlendirilmesi ve sonuçlandırılması  

 

İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru 

menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebebine dayalı olarak; 

• Vakfımıza gerçekleştirmiş olduğunuz kısa film yarışması başvurusunun alınması, talebinizin ve 

ilgili yönetmeliğe uygunluğunuzun değerlendirilmesi ve sonuçlandırılması  

 

İlgili Kişinin Kanun’un 11. Maddesinde Sayılan Hakları 

 

Kişisel verileriniz ile ilgili olarak Kanun’un 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu 

bildiririz: 

• Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, 

• Kişisel verileriniz işlenmişse, buna ilişkin bilgi talep etme, 

• Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve kişisel verilerinizin işlenme amacına uygun kullanılıp 

kullanılmadığını öğrenme, 

• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, 

• Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini talep etme, 



 
 

 
 

• İlgili mevzuatta öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok 

edilmesini isteme, 

• İlgili mevzuat uyarınca yapılan düzeltme, silme ve yok edilme işlemlerinin, kişisel verilerinizin 

paylaşıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 

• İşlenen kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle 

sizin aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, 

• Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde, zararın 

giderilmesini talep etme 

 

Yukarıda yer alan haklarınıza ilişkin taleplerinizi info@buyuthayallerinikisafilm.com adresinden talep 

edebileceğiniz İlgili Kişi Başvuru Formu’nu doldurarak Vakfımıza iletmeniz durumunda Vakfımız talebin 

niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, 

işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Vakfımız tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulunca 

belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.  

 


