
Değerli davetlimiz, 

Özel hayatınızın gizliliğine saygı duyuyor ve önem veriyoruz. 

Bu nedenle, temel hak ve özgürlüklerinizi korumak amacıyla yürürlükte olan 66698 Kişisel Verilerin 

Korunması Kanunu (“Kanun”) kapsamındaki kişisel verilerinizin kullanımı ve korunması ile ilgili 

haklarınız hakkında sizi bilgilendirmek istiyoruz. 

Genel Kanun Kapsamı 

Biznet Bilişim Sistemleri ve Danışmanlık San. ve Tic. A.Ş. (“Biznet”) olarak “Veri Sorumlusu” sıfatıyla 

anılıyoruz. Kanun kapsamında, Veri Sorumlusu olarak kişisel verilerinizi elde etmemiz, kaydetmemiz, 

saklamamız, güncellememiz, sınıflandırmamız, mevzuatın izin verdiği üçüncü kişilerle paylaşmamız 

veya onlara devretmemiz gibi işlemler “veri işleme” olarak kabul edilmektedir. 

Kişisel Verilerinizi Neden ve Ne İçin Kullanıyoruz? 

Kişisel verileriniz, kanunun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartlarına uygun ve 
aşağıda belirtilen amaçlar ile sınırlı olarak; 

• Organizasyonel aktivitelerimize ilişkin hizmet sunmak, 
• Etkinliğin gerçekleşmesini sağlamak, 
• Etkinlik alanını düzenlemek, 
• Katılımcıları belirlemek, 
• Katılımcı listelerini ve yaka kartlarını oluşturmak, 
• Katılımcı listesini analiz etmek, 
• Daha sonraki etkinlikler için fikir oluşturmak, 
• Etkinlik sırasında alınan fotoğrafları ve/veya video kayıtlarını sosyal medya kanalları, şirket 

internet sitesi, basın bültenleri tanıtımı sırasında bilgilendirme amaçlı kullanmak, 
• Gelecek dönem planlanacak etkinliklerimizden haberdar etmek, 
• Tekrar erişmek isteyebileceğiniz, hatırlatılmasından memnuniyet duyacağınız içerikler ve 

olanaklar hakkında tercihinize bağlı olarak elektronik ileti göndermek, 

amaçlarıyla işlenmektedir.  

Kişisel Verilerinizi Kimlerle Paylaşıyoruz? 

Bizlerle paylaşmış olduğunuz kişisel verileriniz etkinlik süresince güvenliğin temini amacıyla etkinlik 

alanı sahibi, etkinlik iş birliği ortakları veya sponsorları gibi üçüncü kişilerle paylaşılabilmektedir. Ayrıca 

etkinlik kapsamında elde edilen fotoğraf, video gibi kişisel verileriniz sadece etkinliğin veya şirketin 

tanıtımı, bilgilendirilmesi ve reklam faaliyetlerinin yürütülmesi amacı ile sosyal medya hesapları 

aracılığı ile paylaşılabilmektedir. Bununla birlikte, kişisel verileriniz şirketimiz ve şirketimizle iş ilişkisi 



içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini ve şirket stratejilerinin belirlenmesi ve 

uygulanması amaçlarıyla iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, kanunen yetkili kamu kurumlarına ve özel 

kişilere, kanunun 8. ve 9. Maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde 

aktarılabilecektir. 

Kişisel Verilerinize Nerelerden Ulaşabiliriz? 

Kişisel veriler, etkinlik faaliyetlerimizi yürütmek ve sağlıklı iletişimin sağlanması amacıyla Biznet 

tarafından “Etkinlik Kayıt Formu” ile internet sitesi veya e-posta aracılığıyla elektronik olarak ya da 

telefon aracılıyla sözel olarak toplanmaktadır. Kişisel veriler kanunun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen 

kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar 

vermemek kaydı ile işbu metinde belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir. Biznet 

bünyesinde işlenen kişisel veriler etkinlik süresince ve kişi tarafından aksi talep edilmediği sürece 

gelecek etkinlik organizasyonları sırasında güncellenerek işlenebilecektir. 

Kanun Kapsamında Haklarınız Nelerdir? 

Kanun kapsamındaki haklarınıza ilişkin taleplerinizi, kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi ve güvenli 

elektronik imza ya da mobil imza kullanmak suretiyle, info@biznet.com.tr adresine e-posta göndererek 

tarafımıza iletebilir, detaylı bilgi almak için Kişisel Verileri Koruma Kurumu’nun internet sayfasını ziyaret 

edebilirsiniz.  

Biznet, talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz (30) gün içinde sonuçlandıracaktır. 

İşlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, tarafımızca Kişisel Verileri Koruma Kurulunca 

belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.  

Kişisel verisi işlenen gerçek kişilerin sahip olduğu haklar, kanunun 11. maddesi uyarıca açıklanmıştır. 

GDPR kapsamına giren Avrupa Birliği’nde Yerleşik Veri Sahiplerinin Hakları 

Avrupa Birliği (“AB”) tarafından hazırlanarak yürürlüğe giren AB Genel Veri Koruma Tüzüğü (“GDPR”) 

gereğince AB’de yerleşik olmasa dahi AB ülkelerine bağlı kişilere mal veya hizmet sunan veri 

sorumlularının GDPR kapsamında olduğunu belirtmiştir. Bu nedenle Biznet tarafından kişisel verileri 

işlenen yabancı gerçek kişilerin kişisel verileri, kanunun yanı sıra GDPR kapsamında da korunmaktadır. 

GDPR kapsamında korunan veri sahipleri, kanun tarafından kendisine tanınan haklara ek olarak aşağıda 

belirtilen haklara da sahip olup bu doğrultuda da Biznet’e karşı hak ve taleplerde bulunabilirler: 



• Veri sahibinin Biznet’in işlemekte olduğu kişisel verilerini belirli istisnalara tabi olarak işlemesini 
veya işlemeyi durdurmasını istemek, 

• Biznet tarafından işlenmekte olan kişisel verilerin kendisine gönderilmesini veya başka bir veri 
sorumlusuna iletilmesini istemek, 

• Herhangi bir sebeple Biznet tarafından veri sahibinin kişisel verilerine erişiminin engellenmesi 
durumunda, erişimin engellenme sebebine yönelik bilgi almak 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


