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KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN  

ETKİNLİK AYDINLATMA METNİ 

 

1. Veri Sorumlusu 

Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş. olarak kişisel verilerinizin mahremiyetine ve güvenliğine verdiğimiz 

önem gereğince kişisel verilerinizin, web sitemiz olan “https://www.sedas.com/” adresinde yer alan 

kişisel verileri işleme, saklama ve imha politikaları ile bu aydınlatma metninde yer alan kayıt ve 

şartlarda 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu(“Kanun”) ve ilgili diğer mevzuat 

kapsamında işlenmekte olduğunu bilginize sunarız. 
 

2. İşlenen Kişisel Verileriniz 

Kimlik Verisi Ad, Soyad 

İletişim Verisi Telefon, E-Posta Adresi, Açık Adresi 

Finans Verisi Düzenlenen etkinlik sonucu ödül veya sponsorluk ödemeleri için Banka Hesap 

Bilgisi/IBAN 

Mesleki 

Deneyim 

Verisi 

Mezun Olduğu Okullar, Eğitim Bilgisi, İş Tecrübeleri 

Görsel İşitsel 

Kayıtlar 

Kişinin fotoğrafı, Video ve Ses Kaydı, Ev, Araç, Çocuk ve Aile Üyelerinin 

Fotoğrafları 

Dernek Üyeliği 

Verisi 

Üye Olduğu Dernek Bilgisi 

 

3. Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları 

Şirketimiz’in yapmış olduğu çeşitli etkinlik süreçlerinde işlenen yukarıda belirtilen kategorilerde yer 

alan kişisel verilerinizin iletişim, sponsorluk, organizasyon ve etkinlik yönetimi faaliyetleri ile yetkili 

kişi kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi kapsamında, kamuoyu ve ilgili herkesin (çalışanlar, 

hissedarlar, iş ilişkisi içinde bulunduğumuz tüm paydaşlar) bilgilendirilmesi, Şirketimiz’in marka 

değeri, tanıtım ve itibar güçlendirme çalışmalarının yapılabilmesi kapsamında aşağıdaki amaçlarla 

sınırlı olarak işleniyor olduğunu bilginize sunarız: 
 

 İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi 

 Etkinlik Yönetimi, Röportaj, Basın Toplantıları ve Basın Bülteni 

 Basın ve Medya İlişkilerinin Yönetimi 

 Gazete Biz Yönetimi 

 Web Sitesi Yönetimi 
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 Ziyaret ve Toplantı Yönetimi 

 Sponsorluk Faaliyetlerinin Yürütülmesi 

 Sponsorluk Yönetimi 

 Yetkili Kişi Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi 

 Muhtar İletişim Yönetimi 

 Organizasyon ve Etkinlik Yönetimi 

 Proje Fikri Yarışması Başvuru 

 Proje Fikri Yarışma Sonuçlarının ve Etkinliğinin Değerlendirilmesi 
 

4. Kişisel Verilerinizin Aktarılması İle İlgili Hususlar 

Bu kapsamda, işbu metnin 2. maddede sayılan finans verileriniz hariç işlenen kişisel verileriniz; 

sosyal medya hesaplarımızda, basın bülteni, röportaj yoluyla bu konuda çalışılan tedarikçilerimizle 

(reklam/iletişim/sosyal medya ajansları ve tüm medya organları) herkese açık olarak 

paylaşılabilecektir. 
 

5. Kişisel Verilerinizi Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi 

İşbu metnin 3. maddesinde sayılan amaçlarla işlenen kişisel verilerinizi, her türlü elektronik kayıt 

cihazları (fotoğraf makinası, kamera, mikrofon vb.) aracılığıyla ve yazılı, sözlü/yüz yüze, web sitemiz 

üzerinden gerçekleştirdiğiniz başvuru da dahil elektronik ortamdaki her türlü form aracılığıyla 

topluyoruz. Kişisel verilerinizi işlememizin hukuki sebebi, Kanun’un 5’inci maddesinin birinci 

fıkrasında belirtilen açık rıza ilkesidir. 
 

6. Veri Sahibi Olarak Haklarınız 

Bu konudaki ayrıntılı açıklama, web sitemiz olan “https://www.sedas.com” adresinde yer almakla 

birlikte kimliğinizi ispat etmeniz kaydıyla Şirket merkezi adresimiz olan “Maltepe Mahallesi Orhangazi 

Caddesi Trafo Tesisleri 54100 Adapazarı/Sakarya”  adresine, web sitemizde bulunan  “İlgili Kişi 

Başvuru Formu” nu doldurarak elden şahsen başvuru yoluyla, noter vasıtasıyla posta ile, “ 

sedas@hs01.kep.tr ” kayıtlı elektronik posta (KEP) adresine ya da “www.sedas.com”  web adresine 

elektronik imzalı veya mobil imza ile talebinizi göndererek aşağıdaki haklarınızı kullanabilirsiniz;  
 

 Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, 

 Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, 

 Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını 

öğrenme, 

 Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, 

 Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, 

 Kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme, 

 Düzeltme, silme veya yok etme taleplerinizin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere 

bildirilmesini isteme, 

 İşlenen kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle 

aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması durumunda bu sonuca itiraz etme, 

 Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız durumunda 

zararın giderilmesini talep etme. 

mailto:sedas@hs01.kep.tr
http://www.sedas.com/
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Kişisel verilerimin işlenmesi ile ilgili tüm detayların anlatıldığı toplam 2 sayfa ve 6 madde 

olarak tarafıma bildirilmiş bulunan bu aydınlatma metnini özgür iradem ile, anlam ve 

sonuçlarını kavrayacak şekilde okuyup anladığımı ve bu konuda tarafıma gerekli tüm 

bilgilendirmenin yapılmış olduğunu beyan ederim. 

 

 
 

İSİM SOYİSİM   :                   

 

TARİH                                  

 

 


