
GİZLİLİK SÖZLEŞMESİ 


Arıköy Sitesi Taşkışla Sokak 2A/5 adresinde mukim Ceviz Otizm Araştırmaları ve Toplumsal 
Savunma Derneği (Bundan sonra “Ceviz Otizm” olarak anılacaktır.) olarak, farklılıkları bulunan 
bireylerin; onurlu ve dokunulmaz olarak, değerlilik bilinci ile, özgürlük ve güvenlik içinde 
yaşamalarının sağlanması için gerçekleştirdiğimiz çalışmalar kapsamında kişisel verilerinizi Türk 
hukukuna ve uluslararası mevzuata uygun biçimde toplayıp işlediğimizi taahhüt ederiz.


(1)  Bağışta bulunanın/Adına bağışta bulunulanın adı ve soyadı, doğum tarihi ve yeri, T.C. Kimlik 
numarası verileri gibi kimlik veriler, 


(2) Bağışta bulunanın/Adına bağışta bulunulanın adresi ve ev telefonu bilgilerini sizlerle iletişim 
sağlayabilmek adına topluyor ve işliyoruz.


• Hukuki bir uyuşmazlık çıktığı takdirde yalnızca savunma hakkımızı kullanabilmemiz için 
gerekli olan kişisel veriler sır saklama yükümlülüğü altında bulunan avukatlarımız ve/veya 
hukuki danışmanlarımıza ve duruma göre aktarılabilir.


 


Kişisel verileriniz, sertifikanın yapımı süresince Ceviz Otizm tarafından hukuka uygun olarak 
saklanacak olup, sertifika kişilere e-posta ya da kargo yolu ile ulaşımının ve değişim süresinin sona 
ermesini takiben yasal süresi içinde silinecektir.


KVKK’nın 11. maddesi gereği bize şahsen, kimliğinizi ispat etmeniz kaydıyla, kişisel verileriniz ile 
ilgili;


• Hakkınızda kişisel veri işleyip işlemediğimizi öğrenebilir, eğer işliyorsak veya işlemişsek, 
buna ilişkin bilgi talep edebilirsiniz.


• Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığı 
öğrenebilirsiniz.


• Kişisel verilerinizin yurt içi veya yurt dışına aktarılıp aktarılmadığını ve kimlere aktarıldığını 
öğrenebilirsiniz.


• Yanlış ve eksik kişisel verilerinizin düzeltilmesini ve bu verilerin aktarıldığı veya aktarılmış 
olabileceği alıcıların bilgilendirilmesini talep edebilirsiniz.




• Kişisel verilerinizin KVKK madde 7’de öngörülen şartlar çerçevesinde imha edilmesini 
(silinmesini, yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini) talep edebilirsiniz. Ancak imha 
talebinizi değerlendirerek hangi yöntemin uygun olduğu somut olayın koşullarına göre 
tarafımızca değerlendirilecektir. Bu bağlamda seçtiğimiz imha yöntemini neden seçtiğimiz 
ile ilgili bizden her zaman bilgi talep edebilirsiniz.


• Kişisel verilerinizin aktarıldığı veya aktarılabileceği üçüncü kişilerin söz konusu imha 
talebiniz ile ilgili bilgilendirilmesini talep edebilirsiniz.


• Münhasıran bir otomatik sistem kullanılarak oluşturulmuş kişisel veri analizinizin 
sonuçlarına bu sonuçlar çıkarlarınıza aykırıysa itiraz edebilirsiniz.


• Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde 
zararın giderilmesini talep edebilirsiniz.


 


Başvurunuzda yer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak 
sonuçlandırılacaktır. Ancak, işlemin Ceviz Otizm için ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kişisel 
Verileri Koruma Kurulu tarafından Veri Sorumlusuna Başvuru Usul Ve Esasları Hakkında Tebliğ’de 
belirlenen tarifedeki ücret alınabilir.


Kişisel verilerinizin işlenmesi ile ilgili hususlarda başvurunuzu Koruncuk Vakfı internet adresinde 
bulunan başvuru formunu doldurarak veya Veri Sorumlusuna Başvuru Usul Ve Esasları Hakkında 
Tebliğ’in 5. maddesinde şartlara uymak kaydıyla aşağıdaki şekillerde yapabilirsiniz:


• Yazılı ve imzalı olarak


• Kayıtlı elektronik posta (KEP) adresinizden göndereceğiniz e-posta ile


• Güvenli elektronik imza veya mobil imza ile


• Bize daha önce bildirdiğiniz ve kayıtlarımızda yer alan elektronik posta adresinizi kullanarak 
Koruncuk Vakfı’na teslim edebilirsiniz.


 


İLETİŞİM BİLGİLERİ


İletişim Linki ve Formu:   https://cevizotizm.org/


E-Posta Adresi:                cevizotizm@gmail.com


Adres:                              Arıköy Sitesi Taşkışla Caddesi 2A/5 Sarıyer / İstanbul


Telefon:                           +90 (212) 203 05 97, +90 (530) 467 89 75


http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/03/20180310-6.htm
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