ZM R KALKINMA AJANSI
K SEL VER LER KORUMA KANUNU
ÇERÇEVES NDE AYDINLATMA METN
zmir Kalkınma Ajansı olarak, ki isel verilerinizin güvenli i hususuna özel önem vermekteyiz. Bu
itibarla, a a ıda belirtildi i üzere ve mevzuat çerçevesinde ki isel verileriniz i lenmektedir.
Ki isel Verilerin Toplanması,

lenmesi ve

leme Amaçları

Çalı malarımız çerçevesinde, ki isel verileriniz; otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle,
kurumumuz birimleri, internet sayfası, mobil uygulamalar, sosyal medya gibi araçlarla sözlü,
yazılı ya da elektronik olarak toplanmakta, kurumumuzla irtibatınız süresince
güncellenebilmekte ve KVK Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen ki isel veri i leme
artları ve amaçları dahilinde i lenebilmektedir.
Ki isel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar
do rultusunda hizmetlerimizin sunulabilmesi, idari i lemler, istatistiki veri hazırlanması,
de erlendirme süreçleri ve bu kapsamda kurumumuzun mevzuat kaynaklı faaliyetlerin do ru
bir ekilde yerine getirebilmesi amacıyla edinilmekte ve i lenmektedir.
lenen Ki isel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabilece i
Ki isel verileriniz; kurum politikalarımızın ve hizmetlerimizi ifası ve idaresi çerçevesinde
yurtiçi/yurt dı ı i ortaklarımıza, etkinlik payda larımıza, tedarikçilerimize, kanunen yetkili kamu
kurumlara ve özel ki ilere KVK Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerinde belirtilen ki isel veri i leme
artları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.
Ki isel Veri Sahibinin KVK Kanunu’nun 11. Maddesinde Sayılan Hakları
Ki isel veri sahiplerinin, KVK kanununun 11. maddesi çerçevesindeki haklarına ili kin olarak
taleplerini, kurumumuza iletmesi halinde, içeri in kapsam ve niteli ine en geç otuz gün içinde
ücretsiz olarak cevaplandırılacaktır. Ancak, Ki isel Verileri Koruma Kurulunca bir ücret
öngörülmesi halinde, kurumumuz tarafından belirlenen ücret alınabilir.
Talebinizi; a a ıdaki formu kullanarak imzalanmı (elle veya elektronik olarak imzalanmı )
ekilde zmir Kalkınma Ajansı Megapol Çarşı Kule, Halkapınar Mahallesi, 1203/11. Sk. No: 5-7, Kat: 19
kimli inizi tespit edici belgeler ile teslim edebilir veya kurumumuzun KEP adresine
(izka@hs01.kep.tr) iletebilirsiniz.
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