BASIN VE YAYIN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN
KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ VE KORUNMASI
AYDINLATMA METNİ
1.

Amaç ve Veri Sorumlusunun Kimliği

İşbu “Basın ve Yayın Faaliyetlerine İlişkin Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Aydınlatma Metni” 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması
Kanunu (“Kanun”)’nun 10. maddesi ve Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ uyarınca,
aşağıda kimliğine yer verilen veri sorumlusu Yahyalı Belediyesi tarafından kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin olarak aydınlatma
yükümlülüğünün yerine getirilmesi amacıyla hazırlanmıştır.
Kişisel verileriniz, Seydili Mahallesi Kayseri Caddesi Belediye Hizmet Binası Yahyalı /KAYSERİ adresinde bulunan Yahyalı Belediyesi olarak; veri
sorumlusu sıfatıyla 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca, aşağıda sıralanan amaçlar çerçevesinde ve bu amaçlarla bağlantılı,
sınırlı ve ölçülü şekilde kişisel verilerin doğruluğunu ve güncelliğini koruyarak aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.
2.

Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

Toplanan kişisel verileriniz, Kanun’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları
dahilinde; Yahyalı Belediyesi tarafından sınav ve belgelendirme faaliyetleri ile basın ve yayın faaliyetleri kapsamında, ilgili kişiden görsel ve işitsel
veriler temin edilecek olup, işbu kişisel veriler;
o
o
o
o
o
o
o
o

Yahyalı Belediyesi faaliyetleri ile ilgili olarak abone olunan ücretli veya ücretsiz süreli/süresiz her türlü yayınların, aboneliklerinin
yapılması ve ilgili kişilere ulaştırılması,
Yahyalı Belediyesi sınav ve belgelendirme faaliyetleri kapsamında tanıtım ve bilgilendirme süreçlerinin takip edilmesi,
Yahyalı Belediyesi ile basın arasında koordinasyonun sağlanması,
Yahyalı Belediyesi faaliyetlerinin basın ve yayın yoluyla duyurulması,
Yahyalı Belediyesi’nin sosyal medya hesaplarının takip edilmesi,
Yahyalı Belediyesi web sitesine; basına servis edilen haberlerin girilmesi,
Yahyalı Belediyesi ile ilgili veya Yahyalı Belediyesi projeleriyle ilgili tanıtım filmi hazırlanması,
Yahyalı Belediyesi Basın ve yayın faaliyetlerinin yürütülmesi.

Amaçları ile bağlantılı ve sınırlı olarak işlenebilecektir.
3.

Kişisel Veri Kategorileri ve Kişisel Verilerin Elde Edilmesi

Yahyalı Belediyesi; basın ve yayın faaliyetleri kapsamında aşağıda sayılan kişisel verileri yukarıda yer alan ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere
Yahyalı Belediyesi faaliyetleri kapsamında ve ilgili kişilerin hak ve özgürlüklerine zarar vermemek koşulu ile elde edebilecektir.
Kişisel Veri Kategorisi
Görsel ve İşitsel Veri
Görsel ve İşitsel Kayıtlar, Fotoğraf, Video Kaydı

4.

Kişisel Verinin Nereden Elde Edildiği
Yahyalı Belediyesi faaliyetleri ile sınırlı kalmak kaydıyla organizasyonlar,
basın yayın faaliyetleri, etkinlikler vb. Yahyalı Belediyesi faaliyetleri
sırasında ilgili kişinin fotoğrafının çekilmesi veya video kaydının alınması
vasıtasıyla ilgili kişinin kendisinden elde edilmektedir.

Kişisel Verilerinizin Aktarıldığı Taraflar ve Aktarım Amaçları

Toplanan kişisel verileriniz, Kanun’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen şartlar dahilinde, Yahyalı
Belediyesi tarafından işbu “Aydınlatma Metni”nin 2. Maddesinde belirtilen amaçlar kapsamında üyelere, sözleşmenin ifası gereği iş ortaklarına,
kanunen yetkili kamu ve özel kurum ve kuruluşlarına ve ayrıca açık rızanız dahilinde yabancı ülkelere aktarılabilecektir.
5.

Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz Yahyalı Belediyesi tarafından Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen “İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek
kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebebine dayalı olarak ve ayrıca belirli süreçlerde açık
rızanız dahilinde e-posta, internet sitesi, açık internet kaynakları, sosyal medya, telefon, SMS ve çağrı merkezi kanallarıyla elektronik ortamda ve
elden teslim veya posta kanallarıyla fiziki ortamda toplanabilecektir.
6.

Kişisel Veri Sahibi Olarak Kanun’un 11. Maddesinde Sayılan Haklarınız

Kanun’un 11. maddesi uyarınca, veri sahipleri olarak aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz:
•
•
•
•
•
•
•
•

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 ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel
verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
Kanun’a ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması
hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü
kişilere bildirilmesini isteme,
İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması durumunda buna
itiraz etme,
Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik taleplerinizi, https://yahyali.bel.tr/ adresinden ulaşabileceğiniz KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI
HAKKINDA BAŞVURU FORMU’ nu veya Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de yer alan asgari şartları içerir
dilekçenizi Seydili Mahallesi Kayseri Caddesi Belediye Hizmet Binası Yahyalı /KAYSERİ adresine ıslak imzalı olarak elden teslim edebilir veya

noter kanalı ile gönderebilir, elektronik imzalı olarak yahyalibelediyesi@hs01.kep.tr KEP adresine iletebilir veya GSO-MEM sistemlerinde
kayıtlı e-posta adresiniz üzerinden info@yahyali.bel.tr adresine gönderebilirsiniz.

