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FUTURE HEALTHCARE KONFERANSI  
KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ 

 
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca, kişisel verileriniz; 
“Morbasan Sokak No:12 K:5 Balmumcu – Beşiktaş, İstanbul” adresinde bulunan veri sorumlusu   
Teknofikir İletişim ve Teknoloji A.Ş. (“Veri Sorumlusu”) tarafından aşağıda açıklanan 
kapsamda işlenebilecektir.    
 

a) Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği 
Toplanan kişisel verileriniz,  veri sorumlusu organizasyonunda gerçekleşecek Future 
Healthcare konferansının organize edilmesi, Future Healthcare konferansına katılımınızı 
sağlamak adına bilet satışı başta olmak üzere gerekli işlemlerin yürütülmesi, Future Healthcare 
konferansına ilişkin olarak gerekli bilgilendirmelerin tarafınızla paylaşılması, Future 
Healthcare konferansına fotoğraf ve video çekimlerinin yapılabilmesi, konferansta konuşulan 
hususların ilgili kitlelere ulaşması, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi ve Veri Sorumlusu’nun, 
Veri Sorumlusu’nun yürütmekte olduğu etkinliklerin tanınırlığı artırmak için ticari elektronik 
ileti gönderilmesi amaçlarıyla KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme 
şartları dahilinde konferansımıza katılım talebiniz uyarınca işlenmektedir. 
 

b) İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği 
Kişisel verileriniz Future Healthcare konferansının organize edilmesi konusunda Veri 
Sorumlusu’na destek sağlayan iş ortaklarına, tedarikçilerine, sponsorlarına ve bulut bilişim 
hizmeti aldığımız kayıt sistemlerine KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri 
işleme şartları ve amaçları dahilinde konferansa başvurmanız neticesinde aktarılabilecektir. 
Kişisel veri işleme amaçları ile aktarım amaçları paralellik göstermektedir. 
 

c) Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi 
Kişisel verileriniz Future Healthcare konferansına katılım sağlamak amacıyla bilet satın almak 
adına gerekli formları elektronik veya fiziki ortamda doldurmanız vasıtasıyla tamamen veya 
kısmen otomatik yöntemlerle, veri kayıt sisteminin parçası olarak toplanmaktadır. Kişisel 
verileriniz konferansa katılım talebinizin işleme alınması neticesinde, KVKK’nın 5/2/c maddesi 
doğrultusunda “Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, 
sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması” hukuki sebebi ve KVKK’nın 
5/1 maddesi doğrultusunda açık rızanız uyarınca işlenmektedir. 
 

d) Kişisel Veri Sahibinin KVKK’nın 11. maddesinde Sayılan Hakları 
Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi KVKK’nın 11. maddesi uyarınca, 
Veri Sorumlusu’na başvurarak yukarıda belirtilen adresine  posta ile veya kvkk@teknofikir.com.tr 
adresine e-posta ile gönderebilir ve bizlere yönlendirebilirsiniz. Veri Sorumlusu talebin 
niteliğine göre talebiniz en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak 
sonuçlandırılacaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri 
Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;    

• Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, 
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• Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, 
• Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp 

kullanılmadığını öğrenme, 
• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, 
• Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini 

isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere 
bildirilmesini isteme, 

• 6698 sayılı Kanun 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 verilerin 
aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,  

• İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle 
kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, 

• Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde 
zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir. 

 
 

Kişisel Verilerimin İşlenmesine İlişkin Açık Rıza ve ETK Beyanı 
 

İsim-soyisim ile fotoğraf ve videolarda yer alan görsel kayıtlara ilişkin kişisel 
verilerimin etkinliğin tanıtım ve duyurularının gerçekleştirilmesi ile etkinlik faaliyetleri 
kapsamında işlenmesine açık rıza gösterdiğimi beyan ederim. 

 
Kişisel verilerimin Future Healthcare konferansının gerçekleştirilebilmesi adına yurt 

dışında bulunan Veri Sorumlusu’nun tedarikçilerine ve iş ortaklarına aktarılmasına açık rıza 
gösterdiğimi beyan ederim. 

 
Kişisel verilerimin tanıtım faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi amacıyla işlenmesi suretiyle 

iletişim bilgilerime; tanıtım ve benzeri nitelikte her türlü elektronik iletişim aracı ile ticari 
elektronik ileti gönderilmesine onay veriyorum ve bu amaçla sınırlı olarak kişisel verilerimin 
Veri Sorumlusu’nun hizmet aldığı üçüncü kişilerle paylaşılmasını kabul ediyorum. 

 

		

		

		


