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Düzenleyen Kurum (Veri Sorumlusu): Günışığı Kitaplığı Yayıncılık A.Ş. (Günışığı) 

 

“Veri Sorumlusu” olarak kişisel verilerinizin korunmasına ve güvenliğine en yüksek derecede 

özen göstermekteyiz. Buna göre, başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve 

özgürlüklerini korumak ve kişisel verilerin korunması amacıyla düzenlenen 6698 sayılı Kişisel 

Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK” veya “Kanun”) kapsamında, kişisel verilerinizin 

toplanma şekilleri, işlenme amaçları, işlemenin hukuki nedenleri ve haklarınıza ilişkin olarak 

Veri   Sorumlusu sıfatıyla sizleri işbu Aydınlatma Metni kapsamında bilgilendirmek isteriz: 

 

Kişisel Verilerin İşlenme Amacı: 

 

İşbu Aydınlatma Metni kapsamında işlenen öğrenciye ait kişisel veriler, Günışığı tarafından 

düzenlenen Zeynep Cemali Öykü Yarışması sürecinde çekilen video ve fotoğraflar ile yapılan 

ses kayıtları vasıtasıyla sosyal medya hesaplarında paylaşılmak, basın kuruluşlarına verilmek 

ve tanıtım yapılmak başta olmak üzere etkinliğin 3. şahıslara bildirimi süreçlerinin yürütülmesi 

amaçlarıyla, ilgili amaçların gerektirdiği ölçüde ve zaman dilimi boyunca işlenecektir. 

 

Aydınlatma Metni’nde belirtilen kişisel verilerinizin işlenme amacında herhangi bir değişiklik  

olması halinde, ayrıca tarafınızdan izin alınacaktır. 

 

Kişisel Verilerin Aktarılabileceği Taraflar ile Aktarım Amacı: 

 

Şirket tarafından KVKK prensip ve hükümlerine uygun olarak işlenen kişisel verileriniz; 

yalnızca yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda şirket yetkililerine, kanunen yetkili kamu 

kurumları ve özel kişilere, basın ve yayın kuruluşlarına ve kamuya, kurumumuzun web sitesi 

ile kurumumuza ait sosyal medya hesapları mecralarına KVKK madde 8 ve 9’da belirtilen 

şartlar çerçevesinde aktarılabilecektir. 

 

Toplama Yöntemi ve Hukuki Sebebi: 

 

Kişisel verileriniz, işbu Aydınlatma Metni’nde belirtilen amaçlar doğrultusunda kullanılmak 

üzere, fiziken ve/veya elektronik ortamlarda toplanmaktadır. 

Bu kapsamda; KVKK’nın 5 ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartlarına dayalı 

olarak; yukarıda 1. madde kapsamında belirtilen veri işleme amaçları çerçevesince öğrenciye 

ait kişisel veriler; açık rızanızın alınması hukuki sebebi uyarınca işlenmektedir. 

 

Kişisel Veri Sahibinin Hakları: 

 

Kanun’un 11. maddesi uyarınca, veri sahibi olarak; kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini 

öğrenme, kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, 

Kişisel verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını        

öğrenme, 



Yurtiçinde veya yurtdışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, 

Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu  

kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 

KVKK 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 verilerinin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın  

giderilmesini talep etme, haklarına sahipsiniz. 

 

KVKK madde 13/1 uyarınca, işbu maddede belirtilen haklarınızı kullanmak için talebinizi, 

yazılı olarak Günışığı’nın Büyükdere Cad. No: 87 Kat: 6 Mecidiyeköy, Şişli, İstanbul adresine 

bizzat  elden veya noter vasıtasıyla veya Günışığı’nın yarisma@gunisigikitapligi.com adresine 

daha önce bildirdiğiniz ve Günışığı’nın sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresiniz 

üzerinden iletilmesi halinde 30 (otuz) gün içinde başvurunuz değerlendirilerek 

sonuçlandırılacaktır. 

 

Taleplere ilişkin olarak yazılı şekilde yanıt verilmesi ve bu sebeple ayrıca bir maliyet söz 

konusu olması halinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifeye göre 

tarafınızdan ücret talep edilebilecektir. 

 

Günışığı tarafından öğrenciye ait kişisel verilerin işlenmesi ve aktarılması süreçlerine ilişkin        

yöntem, amaç ve hukuki sebepler ile sahip olduğum haklar konusunda bilgilendirildim. 

 

 

 

Öğrenci Velisi 

Adı/Soyadı : 

Tarih  : 

İmza  : 
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