KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA BİLGİLENDİRME
Hollanda – Türkiye Ticaret Odası Derneği olarak kişisel verilerinizin güvenliği hususuna azami
hassasiyet göstermekteyiz. Derneğimiz ile ilişkili tüm şahıslara ait her türlü kişisel verileri 6698
sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'na (KVKK) uygun olarak işlemekte ve muhafaza
etmekteyiz. KVKK uyarınca “Veri Sorumlusu” sıfatıyla aşağıda belirtilen şartlarda ve kapsamda
işlemekteyiz.

Kişisel Veriler ve İşlenme Amacı:
Kişisel veri, KVKK’da kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi olarak
tanımlanmıştır. Buna göre bizimle paylaştığınız adınız, soyadınız, doğum tarihiniz, kimlik
numaranız, elektronik posta adresiniz, telefon numaranız ve benzeri bilgiler kişisel veri olarak
adlandırılmaktadır.
Bu anlamda, kişisel verileriniz hizmet vermek, hizmet veya ürünlerdeki değişiklik hakkında bilgi
vermek, bülten veya reklam broşürü göndermek gibi dernek faaliyetlerini gerçekleştirmek
amacıyla işlenmektedir.

Kişisel Verilerin Aktarılması:
Kişisel verileriniz yukarda açıklanan amaçlar ve ilgili yasal düzenlemeler kapsamında aktarılmasını
gerektiren sebeplerle sınırlı olarak hizmetlerinden faydalandığımız ve iş birliği içinde
bulunduğumuz kurum ve kuruluşlarla paylaşılabilir.

Kişisel Verilerin Elde Edilme Yöntemi:
Kişisel verileriniz, yukarıda belirtilen amaçlarla, Kanun’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak
ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla otomatik veya otomatik olmayan
yöntemlerle toplanmaktadır.

Kişisel Verilerin Saklanması:
Derneğimiz ile paylaşılan kişisel verileriniz yurtiçi/yurtdışı güvenli sunucularında ilgili yasal
düzenlemelere ve KVKK hükümlerine uygun olarak saklanmaktadır.
KVKK Madde 7/f.1. hükmü uyarınca, kişisel verilerinizin işlenmesi gerektiren amaç ortadan
kalktığında ve/veya ilgili mevzuat uyarınca verilerinizi saklamakla yükümlü kılındığımız yasal
süreler dolduğunda, kişisel verileriniz tarafımızca silinecek, yok edilecek veya anonim hale
getirilecektir.

Kişisel Verilerinizin Korunmasına Yönelik Haklarınız:
- Herhangi bir kişisel verinizin işlenip işlenmediğini öğrenmek
- Kişisel veriler işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etmek
- Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını
öğrenmek
- Kişisel verilerin yurt içinde veya yurt dışında üçüncü kişilere aktarılmış olması durumunda bu
kişileri öğrenmek
- Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini istemek

- Kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin
silinmesini veya yok edilmesini isteme
- Kişisel verilerin silinmesi veya düzeltilmesi işlemlerinin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere
bildirilmesini talep etmek
- Kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi sureti ile aleyhinize bir
sonucun ortaya çıkmasına itiraz etmek
- Kişisel verilerin ilgili mevzuata aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın
giderilmesini talep etmek
Yukarıda sayılan haklarınızı https://htto.nl/iletisim/ adresindeki müracaat formu aracılığıyla veya
aşağıda belirtilen iletişim bilgilerinden ulaşarak kullanabilirsiniz.
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