HUKUK&ARAŞTIRMA VAKFI
BURS BAŞVURU FORMU KAPSAMINDA
KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ
1. VERİ SORUMLUSUNUN KİMLİĞİ
Kişisel verileriniz veri sorumlusu sıfatıyla Hukuk & Araştırma Vakfı (“H&A Vakfı” veya
“Vakıf”) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca
aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.
2. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMACI
Vakfımızın burs başvuru formu ile bizlere iletmiş olduğunuz kişisel verileriniz, Kanun
tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen
kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde, Vakfımız tarafından aşağıda yer alan amaçlar
doğrultusunda işlenebilecektir:
 Burs veya yardım başvuru süreçlerinin yürütülmesi
 Burs veya yardım verilecek kişilerin tespiti ve seçme süreçlerinin yürütülmesi,
 Gerekli kamu kurum ve kuruluşlardan ihtiyaç sahibi olup olmadığının teyidi
 Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi
 Burs veya yardım verilecek kişiler ile iletişime geçilmesi
 Burs veya yardım verilecek kişilere ödemenin yapılması
 Organizasyon ve etkinlik yönetimi
 Sosyal sorumluluk ve sivil toplum aktivitelerinin yürütülmesi
 Veri sorumlusu olarak burs ve yardım operasyonlarının güvenliğinin temini
 Burs veya yardım talebinin kabulü halinde yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi
verilmesi,
 Burs ve yardım istatistiklerinin çıkartılması
 Vakıf tarafından sunulan hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli
çalışmaların yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi
 Vakıf’ın ticari ve/veya iş stratejilerinin planlanması ve icrası
3. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN AKTARILDIĞI TARAFLAR VE AKTARIM
AMAÇLARI
Toplanan kişisel verileriniz yukarıda belirtilen işleme amaçları ile sınırlı olarak yurtiçinde İş
Ortaklarımıza (ödeme yapacak bankaya ve/veya öğrenim gördüğünüz üniversiye), kanunen yetkili
kamu kurum ve kuruluşlarına KVK Kanunu’nun 8. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları
ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.
4. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLANMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ
Kişisel verileriniz Vakıf faaliyetlerini yürütmek amacıyla Vakıf internet sitesinde yer alan Burs
Başvuru Formu aracılığı ile toplanmaktadır. Toplanan kişisel verileriniz, Kanun’un 5. ve 6.
maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında işbu Aydınlatma
Metninde belirtilen amaçlarla işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.
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5. KİŞİSEL VERİ SAHİBİ OLARAK KANUN’UN 11. MADDESİNDE SAYILAN
HAKLARI
Kişisel veri sahibi olarak Kanun’un 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahipsiniz:
 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 10.03.2018 tarihli Resmi Gazete’de
yayımlanan Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’e uygun olarak;
 Yıldızevler Mah. 738 Sok. No:4/B-3 Çankaya-Ankara/Türkiye adresine bizzat/elden teslim
edebilir ve/veya noter kanalıyla gönderebilir,
 veya sistemimizde kayıtlı e-posta adresiniz aracılığıyla info@hukukarastirmavakfi.com
adresine iletebilirsiniz.
Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak
başvurularınız sonuçlandırılacaktır; ancak ayrıca bir maliyet doğması halinde Vakıf’ın Kişisel
Verileri Koruma Kurulunca belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edebilme hakkı
saklıdır.
İlgili kişinin kendisi dışında bir kişinin talepte bulunması için konuya ilişkin olarak ilgili kişi
tarafından başvuruda bulunacak kişi adına düzenlenmiş noter tasdikli özel vekâletname
bulunmalıdır.
Şirketimiz, başvuruda bulunan kişinin kişisel veri sahibi olup olmadığını tespit etmek adına
ilgili kişiden bilgi talep edebilir, başvuruda belirtilen hususları netleştirmek adına, ilgili kişiye
başvurusu ile ilgili soru yöneltebilir.
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