KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ
Invictus Turizm Kongre ve Organizasyon Ltd. Şti. olarak veri sorumlusu sıfatıyla sizi 6698 sayılı Kişisel
Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) kapsamında, katılacağınız çevrimiçi toplantı çerçevesinde kişisel
verilerin işlenmesi ve aktarılması hakkında detaylı olarak bilgilendirmek isteriz.
Ne Tür Kişisel Verilerinizi İşliyoruz?
Bu Aydınlatma Metni kapsamında “kişisel veri” ile tarafınıza ilişkin ad-soyad, çalıştığınız kurum, T.C. kimlik
numaranız, e-posta adresiniz, adres ve iletişim bilgileriniz ile bunlarla sınırlı kalmaksızın iletmiş olduğunuz
görüşleriniz ve görüntüleriniz ifade edilmektedir.
Kişisel Verilerinizi Hangi Amaçlarla ve Hukuki Sebeplerle İşliyoruz?
Kişisel verileriniz aşağıda belirtilen amaçlarla ve belirtilen hukuki sebeplere dayanarak işlenecektir:


Çevrimiçi toplantı organizasyonunun yapılması, toplantıya kaydınızın alınması, toplantı organizasyonuna
ilişkin çalışmaların sağlıklı bir biçimde yürütülebilmesi ve ihtiyaç olduğunda sizinle irtibata geçilebilmesi
amacıyla KVKK madde 5/2 (c) uyarınca bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili
olması ve madde 5/2(f) uyarınca veri sorumlusu olarak meşru menfaatlerimiz için zorunlu olması
sebebiyle

açık rızanıza ihtiyaç bulunmadan işlenecektir.
Kişisel Verilerinizi Kimlere ve Hangi Amaçlarla Aktarabiliriz?
Yukarıda belirtilen amaçları yerine getirebilmek için gerekli olması halinde, Invictus’a ilettiğiniz kişisel
verileriniz bu çevrimiçi toplantıyı gerçekleştirebilmek için hizmet aldığımız İnvictus Turizm Kongre ve
Organizasyon Ltd. Şti. ve avukat, mali müşavir, denetçiler dâhil olmak üzere hizmet / destek / danışmanlık
aldığımız diğer üçüncü kişi firmalar (Arkadyas Bilişim, Hayat Boyu Tıp Eğitimi Derneği) ile paylaşılabilecektir.
Kişisel Verilerinizi Hangi Yöntemlerle Topluyoruz?
Kişisel verileriniz toplantıya katılmadan önce doldurduğunuz çevrimiçi form vasıtasıyla yazılı ve elektronik
ortamda toplanacaktır.
Kişisel Verilerinize İlişkin Haklarınız Nelerdir?
KVKK madde 11 uyarınca aşağıda belirtilen haklara sahip bulunmaktasınız:







Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, işlendiğine ilişkin bilgi talep etme,
Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
Kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini talep etme, bu
hakkınızı kullanmanız halinde bu durumun kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere de bildirilmesini
isteme,
Kişisel verilerinizin işlenme nedenlerinin ortadan kalkması halinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok
edilmesini isteme, bu hakkınızı kullanmanız halinde bu durumun kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü
kişilere de bildirilmesini isteme,
Elde ettiğimiz bilgilerin otomatik sistemler ile analizi yoluyla hakkınızda ortaya çıkan sonuca itiraz etme ve
zarara uğramanız halinde tazminat talep etme.

Invictus olarak, yürürlükteki mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerimiz saklı kalmak kaydıyla, sahip
olduğunuz bu hakları istediğiniz zaman ve en uygun şekilde kullanabileceğinizi taahhüt ederiz. Bunun için
aşağıda bulunan iletişim bilgileri aracılığıyla bizimle iletişime geçebilirsiniz:
Invictus Turizm Kongre ve Organizasyon Ltd. Şti.
19 Mayıs Mah. Halaskargazi Cad. T. Cemal Sk. No : 3 D: 1 34360 Şişli / İstanbul / Türkiye
Tel: (90-212) 230 78 68, Fax: (90-212) 234 78 68
İrtibat: Pınar Bağnur Urcan Email: romatoloji@invictuscongress.org
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