TÜRK MİKROBİYOLOJİ CEMİYETİ KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA VE
İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ
Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti (bundan böyle kısaca TMC) olarak, yürütmekte olduğumuz
faaliyetler nedeniyle 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (bundan böyle
kısaca KVKK) uygun olarak kişisel verilerinizin güvenliğine ve hukuka uygun şekilde
işlenmesine azami hassasiyet göstermekteyiz.
Kişisel verileriniz, TMC tarafından veri sorumlusu sıfatı ile;






Hukuka ve dürüstlük kuralına uygun olarak,
Bize bildirdiğiniz veya bildirildiği haliyle güncelliğini ve doğruluğunu koruyarak,
Belirli, açık ve hukuka uygun amaçlar için,
İşlenecekleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olacak şekilde,
İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar
muhafaza edilmek üzere,

belirtilen usul ve esaslara uygun olarak işlenecektir.
VERİ SORUMLUSU KİMLİĞİ
Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti
Molla Gürani Mah. Gureba Hastanesi Cad.
No:35 D:3 Fatih – İstanbul
Tel: 0212 531 70 89
E-posta: tmc@tmc-online.org
KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME ŞARTLARI
Kişisel verileriniz KVKK’nda yer alan şartlardan en az birisine dayalı olarak işlenebilir.
Bu şartlar;










Açık rızanın olması,
Kanunlarda açıkça öngörülmesi,
Fiili imkânsızlık nedeniyle rızanızı açıklayamayacak durumda bulunmanız halinde
sizin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu
olması.
Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla,
sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması
Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması
Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun
meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI
Kişisel Bilgiler (Kimlik Bilgileri): Adı, Soyadı, T.C. Kimlik No, Anne Adı, Baba Adı,
Cinsiyeti, Uyruğu Doğum Tarihi, Doğum Yeri, Fotoğrafı

Eğitim Bilgileri: Mezun Olduğu Üniversite, Fakülte, Bölüm, Mezuniyet Yılı, Unvan,
Lisanüstü Eğitimi, Dalı, Kurumu, Başlangıç Yılı
İletişim Bilgileri: İş Adresi, Ev Adresi, Telefon, Faks, E-posta, Cep Telefonu
Diğer Bilgiler: Çalıştığı Kurum Tipi, Üye Olduğu Dernekler, Yabancı Dil Bilgisi,
Referansları, İmza, Web Sayfası Gezinti Bilgisi, Görsel ve İşitsel Veriler (Fotoğraf ve Video)
TMC olarak kişisel verileri genel olarak aşağıda sayılan ana amaçlarla işlenmektedir:
Yasal mevzuat hükümleri çerçevesindeki hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi, dernek
faaliyetlerinin planlanması ve yönetilmesi, dernek üyelik başvuru ve değerlendirme
süreçlerinin yürütülmesi, üyelik takibinin yapılması ve aidatların ödenmesine ilişkin
süreçlerin yönetilmesi, kurumsal iletişim faaliyetlerinin planlanması ve yürütülmesi,
tedarikçiler ve diğer üçüncü kişiler ile olan ilişkilerin yürütülmesi, etkinlik ve faaliyet
katılımcı kayıtlarının oluşturulması ve yönetimi, dernek İktisadi İşletmesi tarafından sunulan
hizmetlere ilişkin süreçlerin yürütülmesi, etkinlik organizasyon ve yönetimine ilişkin
süreçlerin yürütülmesi, burs başvurularının alınması, değerlendirilmesi ve ödenmelerine
ilişkin süreçlerin yönetilmesi, her türlü talep ve şikâyet süreçlerinin yönetilmesi, sözleşme
süreçlerinin ve/veya hukuki taleplerin takibi, finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi,
hizmetler karşılığında faturalandırma yapılması, bilgi ve bilişim güvenliğinin sağlanması,
dernek ile iş ilişkisinde bulunan gerçek ve tüzel kişilerle irtibat sağlanması, düzenleyici ve
denetleyici kurumlarla, resmi mercilerin denetimleri doğrultusunda gerekli bilgilerin verilmesi
ve derneğimizin tüzüğünde yazılı diğer amaçlarını gerçekleştirebilmek amacıyla
işlenmektedir.
KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILABİLECEĞİ KİŞİ / KURULUŞLAR
Dernekler Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi veya kuruluşlar; bunlarla
sınırlı olmamak üzere dernek amaçlarımızı gerçekleştirmek adına karşılıklı koordinasyon
içinde olduğumuz sivil toplum kuruluşları, kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektörde
faaliyet gösteren gerçek ve tüzel kişiler, bilgi teknolojileri ve organizasyon firmaları,
tedarikçilerimize faaliyetlerimizi yürütmek üzere hizmet aldığımız, iş birliği yaptığımız
program ortağı kuruluşlar, yurtiçi/yurtdışı kurum ve kuruluşlar ve diğer 3. kişilere,
KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları
çerçevesinde aktarılabilecektir.
KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLANMASININ YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ
Kişisel verileriniz, derneğimiz ile aranızdaki ilişkiye bağlı olarak değişkenlik gösterebilmekle
birlikte; otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, basılı ve elektronik formlar,
sözleşmeler, bilgi sistemleri ve elektronik cihazlar, internet sitesi, sosyal medya mecraları,
çalışma grupları, komisyonlar, telefon, e-posta ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da
elektronik olarak çevrimiçi platformlar ve bunlar tarafından yaratılan ve ilgili kişi tarafından
beyan edilen diğer belgeler vasıtasıyla toplanmaktadır. Toplanan kişisel verileriniz 6698 sayılı
KVKK’nun beşinci maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları kapsamında bu metinde
belirtilen amaçlarla işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN HAKLARI
Kişisel veri sahibi olarak dilediğiniz zaman KVKK’nın 11. Maddesi uyarınca
aşağıda
belirtilen
haklarınızı
veri
sorumlusu
olan
TMC’den
talep
edebilirsiniz. Bu kapsamda sahip olduğunuz haklar aşağıdaki şekildedir:











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.

Belirtilen haklarınız kapsamında taleplerinizi, iadeli taahhütlü mektup aracılığıyla veya
şahsen veya noter aracılığıyla yazılı olarak veya daha önce bize bildirdiğiniz ve sistemimizde
kayıtlı bulunan elektronik posta adresiniz var ise elektronik posta adresinizi kullanmak
suretiyle yukarıda belirtilen Veri Sorumlusu Kimliği bilgilerini kullanarak bize
ulaştırabilirsiniz.

