
     KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA 
HAZIRLANAN EGİAD VE EGİAD MELEK YATIRIM ÜYELİĞİ 
AYDINLATMA METNİ’NE EK  AÇIK RIZA METNİ  
  
Egiad Üyesi  6698 Sayıl ı  Kişisel Veri lerin Korunması  Kanunu uyarınca Açık Rıza 
Metni’ni imzalayarak;  sağlık bilgileri , dernek,  vakıf üyeliği,  uyruk  olmak üzere 
kişise l /özel ni tel ik l i  kiş ise l veri lerinizin Dernek tarafından aşağıda belirt i len 
yükümlülüklerin ifa  edilmesi  amacıyla  saklanmasına muvafakat etmektedir .  
 
Ege Genç İş İnsanları  Derneği  tarafından, 6698 sayıl ı  Kişisel Veri lerin Korunması  
Kanunu (“KVKK” ) kapsamında taraf ıma sunulan Aydınlatma Metnini okudum ve 
anladım.  

Şirket tarafından al ınan  bilg i lerimin ve özel ni tel ikl i  kişisel  veri kategorisindeki 
sağlık bilgileri, dernek,   vakıf üyeliği, uyruk  gibi özel nitelikli kişisel  
verilerimin;  

* Dernek Tüzüğü’nde bel irti len amaçlar ve çal ışma konuları doğrultusunda 
faal iyet ler in yürütülmesi,   

* Dernek’in genel  kurul toplantı ları ,  çal ışma grubu toplantı lar ı ,  zirveler,  gündem 
toplantı lar ı ,  diğer üye toplantı ları  gibi Dernek üyeleri veya temsilci lerine yönelik 
etkinliklerin ve i lgi l i  süreçlerin organizasyonu,  yöneti lmesi ve yürütülmesi,   

* Dernek i le üyeler arasında üyelik hakları  ve yükümlülüklerine i l i şkin konularda 
i letişimin sağlanması ve i lgi l i  hak ve yükümlülüklerin yerine get ir i lmesi,   

* Dernek iç i raporlama faal iyetlerinin icrası ,  idari kurum ve kuruluşların ve 
mahkemelerin ta lebi üzerine gerekli  bi lgi ve belgelerin bu kurum, kuruluş veya 
mahkemelere sunulması,  mevzuat tahtında Dernek tarafından tutulması öngörülen 
defter ve kayıtların tutulması ve 5223 sayı l ı  Dernekler Kanunu, Dernekler 
Yönetmeliği  ve diğer sa ir  mevzuat hükümleri uyarınca yükümlülüklerin yerine 
getiri lmesi  kapsamında KVKK’nın 5/2(ç) maddesi  gereği veri  sorumlusu olan 
Dernek’in hukuki yükümlülüklerini  yerine getirebilmesi  iç in zorunlu olması  ve 
yine üyeler i le i letişim kurulabilmesi,   

* Dernek’ in tanıtımı ve gerçekleştiri len etkinlik ler hakkında bilg i  veri lmesi,   

* Dernek’in faa l iyet  ve hizmetlerinin belirlenmesi  ve uygulanması,  hizmet 
poli t ikalarının yürütülmesi ,   

* Dernek içi i letişim ve işbirl iğ inin güçlendiri lmesi,   

* Dernek faal iyetleri  kapsamında üyelerin bilgi lendiri lmesi,   



* Dernek’e ai t tüm tesislerin güvenlik ve denetiminin yürütülmesinin temini,  veri  
kayıplarının önlenebi lmesi için kopyalanması/yedekleme yapı lması amaçlarıyla  
KVKK’nın 5/2(f)  maddesi gereği  üyelerimizin (veya tüzel  kişi  üyelerimizin gerçek 
kişi  temsilc i ler inin) temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıy la,  
Dernek’in meşru menfaat ler i  için veri iş lenmesinin zorunlu olması,  ek olarak 
Üyeler i le i lg i l i  hukuki süreçlerin yürütülmesi amacıyla KVKK’nın 5/2(e) maddesi  
gereği  hakkın tesisi ,  kul lanılması  veya korunması  için veri işlemenin zorunlu 
olması için sorumlu olması hukuki sebepleri kapsamında işlenmektedir.  

 
 

 Yukarıda belir ti len amaçlarla Ege Genç İş İnsanları Derneği’nin  sağlık 
bilgileri,  der nek,  vakıf  üyeliği, uyruk  özel nitelikli kişisel verilerimin;  
işlenmesine ve saklanmasına,  taraf ımca sözlü/yazıl ı  ve/veya elektronik or tamda 
veri len kimliğimi belirleyen veya belirlemeye yarayanlar da dahi l  olmak üzere her 
türlü kişise l verimin,  açık rızama binaen yurt içinde  ve yur t dışında  üçüncü kişi ler 
i le paylaşı lmasına ve/veya bu kişi lere erişme açılmasına izin verdiğimi kabul,  
beyan ve taahhüt ederim.  

 
 
      

                                   Ege Genç İş İnsanları Derneği                       
         
       

 
 
 
 
 


