JEAN MONNET BURSİYERLERİ DERNEĞİ ÜYE ADAYI KİŞİSEL VERİLERİNİN İŞLENMESİ HAKKINDA
AYDINLATMA METNİ
Değerli Üye Adayımız,
Jean Monnet Bursiyerleri Derneği’ne (“Dernek”) yapmış olduğunuz üyelik başvurusu için teşekkür
ederiz. Dernek olarak kişisel verilerinizin korunması bizler için son derece önemlidir. Bu doğrultuda
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca “veri sorumlusu” sıfatıyla kişisel
verilerinizi KVKK’ya uygun olarak ve aşağıda belirtilen amaçlar ve sınırlar kapsamında işlemekte ve buna
uygun gerekli tedbirleri almaktayız. Bu sebeple işbu “Jean Monnet Bursiyerleri Derneği Üye Adayı
Kişisel Verilerinin İşlenmesi Hakkında Aydınlatma Metni” (“Aydınlatma Metni”) vasıtasıyla üyelik
başvurunuz kapsamında işlediğimiz kişisel verileriniz hakkında sizleri bilgilendirmek isteriz.
Dernek Olarak İşlediğimiz Kişisel Verileriniz
Dernek’e yapmış olduğunuz üyelik başvurusu kapsamında, ilgili mevzuat ve Dernek Tüzüğü kapsamında
aşağıda sayılı kişisel verilerinizi işlemekteyiz:
Kimlik Bilgileri: Adınız Soyadınız, Doğum Tarihiniz ve Yeriniz, T.C. Kimlik Numaranız.
İletişim Bilgileri: İletişim adresiniz; İletişim numarası olarak ev, iş ve/veya GSM numaralarınız ve eposta adresiniz veya Dernek olarak size ulaşabileceğimiz diğer iletişim kanallarına ilişkin bilgileriniz.
Mesleki ve Eğitim Bilgileriniz: Dernek üyeliği kapsamında doldurmuş olduğunuz başvuru formunda
zorunlu olmamakla birlikte ihtiyari olarak ilettiğiniz görev yaptığınız kurumun ismi, bu kurumdaki
göreviniz, lisans ve lisansüstü eğitim bilgileriniz, Jean Monnet Bursu kapsamında yaptığınız çalışmanın
konusu, kapsamı ve çalışmanın yapıldığı ülke ve yükseköğretim kurumuna ilişkin bilgiler.
Özel Nitelikli Kişisel Veriler: Dernek’in doğrudan bu bilgileri işleme amacı olmamakla birlikte Dernek’e
sunmuş olduğunuz kimlik belgesine ilişkin bilgiler ve fotoğraflar.
(Yukarıda sayılan veriler KVKK nezdinde kişisel veri teşkil etmekte olup, sözkonusu bilgiler işbu metin
kapsamında “Kişisel Veri” olarak anılacaktır.)
Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi
Kişisel Verileriniz, Dernek’e üyelik başvurusu için şahsen veya http://www.jeanmonnetalumni.org/
adresinde bulunan Dernek web sitesi üzerinden doldurduğunuz başvuru formu ve Dernek Tüzüğü
kapsamında Dernek’e üyelik başvurusu ile ilgili şahsen veya elektronik ortamda sunduğunuz belgeler
vasıtasıyla, ayrıca Dernek ile yapılan iletişimler kapsamında (telefon/posta ve/veya elektronik posta ile
Dernek ile iletişim) Dernek yetkililerine verdiğiniz bilgiler vasıtasıyla sözlü veya yazılı olarak veya
elektronik ortamlarda toplanmakta ve işlenmektedir.
Bu kapsamda Kişisel Verileriniz, Dernek Tüzüğü kapsamındaki işlemler de dahil olmak üzere üyelik
başvurusu ve üyelik süreçlerinin yürütülmesi, üyelik başvurusunun değerlendirilmesi ve karara
bağlanması, bunlara ilişkin yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve ilgili kayıtların tutulması, 5223 sayılı
Dernekler Kanunu, Dernekler Yönetmeliği ve diğer sair mevzuat hükümleri uyarınca yükümlülüklerin
yerine getirilmesi amaçları ile KVKK’nın 5/2(ç) maddesi gereği veri sorumlusu olan Dernek’in hukuki
yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için zorunlu olması ve 5/2(f) maddesi gereği üye adaylarımızın
temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, Dernek’in meşru menfaatleri için veri
işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebeplerine dayalı olarak işlenmektedir.

Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları
Kişisel Verileriniz, Dernek Tüzüğü kapsamındaki işlemler de dahil olmak üzere üyelik başvurusu ve
üyelik süreçlerinin yürütülmesi, üyelik başvurusunun değerlendirilmesi ve karara bağlanması, bunlara
ilişkin yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve ilgili kayıtların tutulması ve 5223 sayılı Dernekler Kanunu,
Dernekler Yönetmeliği ve diğer sair mevzuat hükümleri uyarınca yükümlülüklerin yerine getirilmesi
amaçları ile işlenmektedir.
Kişisel Verilerinizin Yurtiçi veya Yurtdışı Aktarımı ve Aktarım Amaçları
Kişisel Verileriniz yalnızca yukarıda belirtilen amaç ve şekillerde Dernek tarafından işlenecek ve bu
kapsamda Dernek’in idari personeli ve Dernek Tüzüğü’nün yetkilendirdiği şekilde üyelik başvurusunu
inceleyip karara bağlayacak kişiler olan Dernek Yönetim Kurulu Üyeleri ile paylaşılacaktır.
İlgili firmalara hususi olarak bir veri aktarımı yapılmamakla birlikte, Dernek bünyesinde bilgi
teknolojileri hizmetlerinin sağlanması amacıyla Dernek dışı bilgi teknolojileri firmaları ile çalışılmakta
olup, sizlerin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, Dernek’in meşru menfaatleri için
veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebebine dayalı olarak, bu hizmetlerin görülmesi kapsamında
bu firmalar, teknik destek sağlamak amacı ile Dernek’in kullandığı sunucu ve programlara, bu
kapsamda dolaylı olarak da bu programlar altında olan verilere erişebilmektedir. Ancak bu firmalar
tarafından verilerin kendi sistemlerine aktarılması veya kendileri tarafından da bu verilerin işlenmesi
ve saklanması söz konusu olmamaktadır.
İlgili işlem veya talep tarihinde yürürlükte olan mevzuat kapsamındaki yasal ve/veya hukuki
yükümlülüklerin yerine getirilmesi için gerekmesi halinde veya resmi kurumlardan bu şekilde bir talep
gelmesi durumunda yetkililerce istenecek Kişisel Verileriniz ilgili kurum ve kuruluşları ile veya yargı
organları ile kanuni veya hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla paylaşılabilecektir.

Jean Monnet Bursiyerleri Derneği tarafından tarafıma sunulan “Jean Monnet Bursiyerleri
DerneğiÜye Adayı Kişisel Verilerinin İşlenmesi Hakkında Aydınlatma Metni”ni okudum.

Üye Adayı Adı-Soyadı:
İmza:
Tarih:

