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Organizasyon Fotoğraf Ve Video Çekimleri Aydınlatma Metni
Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 10. maddesi ile Aydınlatma
Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri
sorumlusu sıfatıyla GENOKS Genetik Hastalıklar Değerlendirme Merkezi (“Merkez”) tarafından
hazırlanmıştır. Merkezimiz tarafından işlenen kişisel verilerinizi önemsiyoruz. Verilerinizi, 6698
sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununu kapsamında öngörülen ilke ve esaslara uygun şekilde
işlediğimizi, güvenliği sağlanmış ortamlarda sakladığımızı ve haklarınız konusunda oldukça hassas
davrandığımızı belirtmek isteriz.
Aydınlatma yükümlülüğümüz kapsamında sizlere; işlediğimiz kişisel verilerinizi, bu verilerinizi
hangi işleme amaçları kapsamında işlediğimizi, kimlere ve hangi amaçlarla aktarılabileceğimizi,
verilerinizi hangi yollarla ve hukuki sebeplerle topladığımızı ve kanun kapsamında hangi haklara
sahip olduğunuzu bildirmek isteriz. Merkezimiz tarafından her türlü organizasyon,eğitim ve etkinlik
sırasında,eğitim faaliyetlerinin yerine getirilmesi veya reklam ve sosyal medya süreçlerinin yönetilmesi
amaçları ile fotoğraf ve video kaydı verileriniz işlenmektedir. Sayılan kişisel verileriniz , merkezimiz
içerisinde gerçekleştirilen her türlü organizasyon veya etkinlik kapsamında fotoğraf makineleri ve
video kayıt kameraları aracılığı ile eğitim faaliyetleri ve kurumsal iletişim çalışmalarının sağlanması
amacıyla veya merkezimiz meşru metfaatleri kapsamında reklam faaliyetlerinin yürütülmesi
amacıyla sizlerden izin alınarak işlenmektedir. Kişisel verileriniz; KVKK’nın 8 ve 9 uncu maddelerinde
belirtilen kişisel verilerin aktarılması hükümleri çerçevesinde; organizasyon/etkinlik/eğitim faaliyeti
kapsamında verilerinizin şirketimiz sosyal medya veya internet sitelerinde yayınlanmasına izin
verdiğiniz taktirde herkese açık olarak yayınlanacaktır. Kişisel veri sahibi “İlgili Kişi” olarak sizler,
6698 Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 11. maddesinde yer verilen haklarınızı kullanmak
ve taleplerinizi bizlere bildirmek için https://www.genoks.com.tr/ web sitemizde yer alan Başvuru
Formu’nu, formda yer verilen usule uygun olarak doldurmak suretiyle “Veri Sorumlusuna Başvuru
Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” göre Silahtar Cad. No:67 Yenimahalle/ANKARA adresine, yazılı
olarak veya üyeliğinizin teyit edildiği elektronik posta üzerinden info@GENOKS.com.tr e-posta
adresine iletebilirsiniz.
ÖRNEK: Sayın Misafirlerimiz, Etkinlik/Organizasyon alanımız içerisinde fotoğraf veya video çekimi
gerçekleştirilebilmektedir. 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında işlenen
kişisel verileriniz hakkında ayrıntılı bilgi almak için https://www.GENOKS.com.tr/kvkk adresini ziyaret
ederek , fotoğraf ve video çekimleri aydınlatma metnimizi okuyabilirsiniz. Fotoğraf veya videonuzun
çekilmesinden imtina etmeniz halinde salon girişlerinde yer alan kırmızı imtina sembollerini yakanıza
takmanız gerekmektedir.
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