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AWARD

2021

Ya r ı şmada dereceye gi r mem ha l i nde kişisel ver i ler i mi n eser i mi n
y u r t içi nde ve/veya y u r td ı ş ı na gerçekleşti r i len çeşi tl i festiva l lerde,
serg i lerde veya kon fera ns la rda sergi lenebi l mesi a mac ı y la
a kta r ı l ma s ı na onay ver iyor u m.
Kend i i n isiya ti fi m da h i l i nde sa ğ l ı k bi lg isi gi bi özel n i tel i kl i kişisel
ver i ler i mi pay la şma m ha l i nde a maçla s ı n ı r l ı ola ra k iş len mesi ne
i zi n verd i ği mi ka bu l eder i m.

Ka t ı l ı m koş u l la r ı n ı ve kişisel ver i ler i n iş len mesi ne i l iş ki n bi lgi notu n u
ok u d u m ve ka bu l ed iyor u m.

İMZA / SIGNATURE

Ya r ışmaya son ka t ıl ma ta ri hi

1 Temmuz 2022
Cuma

Kat ı lı m koş ulları na ve Kişisel Verilere
İliş ki n Aydı nlatma Metni ne
w w w.aydi ndoganvakfi.org.tr
adresi nden ulaşabi li rsi niz.*

KİŞİSEL VERİLERE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ
İşbu Aydınlatma Metni’nde, kişisel verilerinizin, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu
(“Kanun”) ve ilgili mevzuata uygun olarak, veri sorumlusu olan ve “Burhaniye Mahallesi, Kısıklı
Caddesi No: 65 P.K 34676 Üsküdar/İstanbul” adresinde yer alan Aydın Doğan Vakfı (“ADV” veya
“Vakıf ”) nezdinde işlenmesine ilişkin esaslar aşağıda belirtilmiştir.

Kişisel Verilerin İşlenme Amacı
Vakıf tarafından, tarafınıza iletilmiş olan Aday Katılım Formu’nun doldurulması kapsamında,
katılımcı olan şahsınıza ait ad – soyad, adres, telefon numarası, e-posta adresi ve özgeçmiş
kişisel verileriniz Aydın Doğan Uluslararası Karikatür Yarışması kapsamında verilen Ulusal Çocuk
Kitabı İllüstrasyonu Ödülü’ne başvurunuzun değerlendirilmesi ve yarışma faaliyetlerinin
ÖDÜL

yürütülmesi amacıyla işlenmektedir.

8.000 TL
Aydın Doğan Vakfı
Birincilik Ödülü

İşlenen Kişisel Verilerin Aktarıldığı Yerler ve Aktarım Amacı
Kişisel verileriniz, yarışmanın organize edilmesi amacıyla birlikte çalışmakta olduğumuz iş
ortaklarımıza ve tedarikçilerimize yarışma faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla aktarılabilecektir.
Aday olarak kabul edilmeniz halinde kişisel verileriniz ADV’nin internet sitesi üzerinden
yayınlanabilecektir. Yarışmada dereceye girmeniz halinde kişisel verileriniz eserinizin yurtiçinde
ve/veya yurtdışına gerçekleştirilen çeşitli festivallerde, sergilerde veya konferanslarda
sergilenebilmesi amacıyla çeşitli kurum ve kuruluşlara aktarılabilecektir.
Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi
Söz konusu kişisel veriler, Kanun’un 5/2 (f) hükmünde belirtilen “temel hak ve özgürlüklerinize
zarar vermemek kaydıyla, meşru menfaatlerimiz için kişisel verilerinizin işlenmesinin zorunlu
olması” hukuki sebebine dayanarak fiziken tarafınıza iletilmiş olan formların doldurulması ile
tamamen veya kısmen otomatik yolla işlenmektedir. Özel nitelikli kişisel verilerinizi tarafımıza
iletmeniz halinde özel nitelikli kişisel verileriniz Kanun’un m. 5/1 hükmü uyarınca açık rızanızın
alınması hukuki sebebiyle işlenecektir.
Veri Sorumlusuna Başvuru Yolları ve Haklarınız
Kanun’un 11. maddesi uyarınca, Vakfımıza başvurarak, kişisel verilerinizin;
a) işlenip işlenmediğini öğrenme,
b) işlenmişse bilgi talep etme,
c) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
d) yurt içinde / yurt dışında transfer edildiği tarafları öğrenme,
e) eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme,
f) Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme,
g) aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (e) ve (f) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin
bildirilmesini isteme,
h) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya
çıkmasına itiraz etme, ve
i) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep
etme hakkına sahipsiniz.
Yukarıda belirtilen haklarınıza ilişkin taleplerinizi Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları

aydindoganvak fi .org. tr

Hakkında Tebliğ uyarınca tarafımıza iletebilirsiniz.

