ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ GELİŞTİRME VAKFI
KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ
1. Veri Sorumlusu
İşbu Aydınlatma Metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”)
kapsamındaOrta Doğu Teknik Üniversitesi Geliştirme Vakfı (“Vakıf”) tarafından yönetilmekte
olan www.odtugv.org.trinternet sitesi (“Site”) kullanıcılarının kişisel verilerinin işlemesine
ilişkin olarak ilgili veri sahiplerinin aydınlatılması amacıyla hazırlanmıştır.
Site’yiziyaretleriniz sırasında Site’de konumlandırılmış olan çerez ve benzeri teknolojiler
vasıtasıyla kişisel verilerin işlenmesine ilişkin detaylı bilgilere ise [___]adresinde yer alan ODTÜ
Geliştirme Vakfı Gizlilik ve Çerez Politikası’ndan ulaşabilirsiniz.
2. Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları
Site’yi kullanımınız sırasında elde edilen kişisel verileriniz, Kanun’da öngörülen temel ilkelere
uygun olarak ve Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde,
eğitim, öğretim, araştırma ve topluma hizmete ilişkin etkinliklerin planlanması ve yürütülmesi,
Vakıf tarafından düzenlenen etkinliklere ilişkin duyuruların ve bilgilendirme içeriklerinin
paylaşılması, Vakıf tarafından düzenlenecek etkinliklere ilişkin bağışların toplanması, Vakıf
faaliyetlerinin tanıtılması, Vakıf’ın iş birliği içerisinde olduğu paydaşlar ile iletişim faaliyetlerinin
gerçekleştirilmesi, Vakıf’ın topluma hizmet faaliyetlerineyönelik yeni kaynaklar yaratılması ve
destek verilmesi, ODTÜ öğrenci kültür topluluklarının faaliyetlerine destek verilmesi, ODTÜ
öğrencilerinin burs imkanlarından faydalandırılması amacıyla gerekli faaliyetlerin planlanması
ve yürütülmesi, ODTÜ öğrencilerinin burs ve maddi yardımimkanlarından faydalandırılması
amacıyla bağış toplanması, ODTÜ’nün geliştirilmesi ve iyileştirilmesi kapsamındaki ihtiyaçlarının
karşılanması amacıyla bağış toplanması, bağış ve diğer gelirlere ilişkin iş ve işlemler de dahil
olmak üzere muhasebe ve finans operasyonlarının yürütülmesi, Site üzerinden gerçekleştirilen
işlemlerin güvenliğinin sağlanması ve kamu kurum ve kuruluşlarının bilgi taleplerinin
karşılanması amaçları başta olmak üzere,






Vakıf tarafından sunulan hizmetlerin tanıtılması için gerekli olan iletişim aktivitelerin
planlanması ve icrası,
Vakıf tarafından sunulan hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli
çalışmaların iş birimleri tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi,
Vakıf’ın ve Vakıf’la iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş
güvenliğinin temini,
Vakıf tarafından yürütülen faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimleri tarafından
gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi,
Vakıf’ıntopluma yararlı hizmet stratejilerinin planlanması ve icrası

amaçlarıyla (“Amaçlar”) işlenebilecektir.
3. Kişisel VerilerinizinAktarıldığı Taraflar ve Aktarım Amaçları
Toplanan kişisel verileriniz, Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme
şartlarına uygun olarak veAmaçlar’ın gerçekleştirilmesi doğrultusunda, başta Orta Doğu Teknik
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Üniversitesi olmak üzere, bağlı şirketlerimize, iş birliği ilişkisi içerisinde olduğumuz kurum ve
kuruluşlara, tedarikçilerimize, kanunen yetkili kamu kurumlarına ve yetkili özel hukuk tüzel
kişilerine aktarılabilecektir.
4. Kişisel VerilerinizinToplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi
Kişisel verileriniz Vakıf ile temas etmeniz halinde, Sitekanalı vasıtasıyla elektronik ortamdan
toplanmaktadır.
Ayrıca, kişisel verileriniz Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde düzenlenen kanunlarda açıkça
öngörülme, hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi, sözleşmenin kurulması ve ifası ile meşru
menfaat hukuki sebeplerine dayalı olarak toplanmaktadır.
5. Veri Sahibi OlarakKanun’un 11. Maddesinde Sayılan Haklarınız
Kişisel veri sahibi olarak Kanun’un 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu
bildiririz:
– 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 ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere
bildirilmesini isteme,
– Kanun’a 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 verilerinizin aktarıldığı
üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
– İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle
aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması durumunda buna itiraz etme,
– Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde
zararın giderilmesini talep etme.
Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı, [___] adresinden ulaşabileceğiniz ODTÜ
Geliştirme Vakfı Veri Sahibi Başvuru Formu’nu doldurarak Şirketimize iletebilirsiniz. Talebinizin
niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak
sonuçlandırılacaktır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri
Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.
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