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KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI AYDINLATMA METNİ 

 

Bu Aydınlatma Metni 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ile düzenlenen 

gerçek kişilerin “Kişisel Verilerinin” işlenmesi ve aktarılması kapsamında hazırlanmıştır. 6698 

sayılı Kanun kapsamında, !f İstanbul (“Veri Sorumlusu”) ile paylaşmış olduğunuz, tarafınıza ait 

her türlü güncel bilgi “Kişisel Veri” olarak kabul edilecektir. Veri Sorumlusu olarak bilgilerimiz: 

Ünvanımız: !f İstanbul Uluslararası Bağımsız Filmler Festivali 

Adresimiz: Dereboyu Cd. Ambarlıdere Yolu No:4 Kat:1 Ortaköy,Beşiktaş/İstanbul 

İnternet Adresimiz: www.ifistanbul.com.tr 

Telefonumuz: +90 (212) 978 00 00 Dahili: 1243 

       !f İstanbul Uluslararası Bağımsız Filmler Festivali (“!f İstanbul”) olarak kişisel verilerinizi, 6698 

sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca azami özen ve hassasiyet ile 

işlemekteyiz. Kişisel verilerinizin hukuka aykırı olarak işlenmesini engellemek ve kişisel 

verilerinizin güvenli bir şekilde muhafaza edilmesi için gerekli güvenlik düzeyini sağlamak 

amacıyla mümkün olan teknolojik imkânlar dâhilinde ilgili teknik ve idari tedbirleri alıyoruz. Bu 

çerçevede, verilerinizin nasıl işlendiği, kimlerle ve hangi durumlarda paylaşabileceği hususunda 

sizleri bilgilendirmek istiyoruz. 

!f İstanbul, edinmiş olduğu kişisel verilerinizi her şekilde gizli tutacağını, hiçbir şekilde 3.kişilere 

aktarmayacağını, tarafınızca imzalanmış olan bu metin ile sınırlı bir şekilde ve sınırlı bir süre ile 

kullanacağını ve işleyeceğini, söz konusu kişisel verileri yalnızca işbu aydınlatma metninde 

belirtilen amaçlarla kullanacağını, 6698 sayılı Kanun'un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel 

veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işleyeceğini ve işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan 

kalkmasını takiben yasal zorunluluk arz eden durumlar hariç olmak üzere sileceğini, yok edeceğini 

veya anonimleştireceğini kabul ve beyan eder. 

!f İstanbul, kendisine aktardığınız kişisel verileri, KVKK md. 7 uyarınca yasal olarak öngörülen 

süreler ve işleme amacının gerekli kıldığı süreler boyunca muhafaza edecektir. Belirli süreler 

dolduğunda !f İstanbul, kişisel verileri re’sen veya talebiniz üzerine silecek, yok edecek veya 

anonimleştirerek kullanacaktır.  

KİŞİSEL VERİLERİN HANGİ AMAÇLARLA İŞLENEBİLECEĞİ 

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda, !f İstanbul tarafından !f 

İstanbul ile aranızdaki ilişki sürecinin yönetimi, !f İstanbul ile iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin 

hukuki ve ticari güvenliğinin temini, , !f İstanbul tarafından yürütülen ya da gerçekleştirilen 

festivallere, etkinliklere ve programlara ilişkin süreçlerin yönetilmesi ve açık rızanız 

doğrultusunda e-bülten üyeliğinin gerçekleştirilmesi ve belirttiğiniz iletişim adreslerinize bülten 

gönderimlerinin yapılması, güncellemelerin, bilgilendirmelerin, duyuruların ve davetlerin 

paylaşılması amaçları doğrultusunda ve !f İstanbul’un eylemleri, akdedilen sözleşmeleri ve 



yasadan doğan mesuliyetlerini eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirebilmesi gayesi ile 

toplanabilir ve kişisel verileriniz Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme 

şartları ve amaçları kapsamında bu metinde belirtilen  amaçlarla işlenebilir ve aktarılabilir. 

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN KİMLERLE PAYLAŞILABİLECEĞİ 

kişisel verileriniz, Kanun ve ilgili mevzuat kapsamında ve sayılan amaçlarla yurtiçinde ve yurt 

dışında; 

· Hizmetinden faydalandığımız ve işbirliği içerisinde bulunduğumuz  hizmet sağlayıcılar, 

tedarikçiler ile iş ortaklarımız, 

· Düzenleyici ve denetleyici kurumlar gibi resmi kurum ve kuruluşlar,  

· Hukuki danışmanlar, vergi danışmanları ve denetimciler de dâhil olmak üzere danışmanlık 

aldığımız üçüncü kişiler başta olmak üzere, sponsorlarımız, ile  

hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olarak ve ölçülülük ilkesi de gözetilerek paylaşılabilecektir. 

KVKK KAPSAMINDA HAKLARINIZ 

KVKK md. 11 uyarınca sahip olduğunuz haklar aşağıdaki gibidir: 

a) Kişisel verinizin !f İstanbul tarafından işlenip işlenmediğini öğrenme, 

b) Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, 

c) Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, 

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, 

d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, 

e) KVKK m.7’deki şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, 

f) d) ve e) bentlerinde yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı 3. kişilere bildirilmesini 

isteme, 

g) Kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle 

aleyhinize bir sonuç ortaya çıkması durumunda itiraz etme, 

ğ) Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle herhangi bir zarara uğramanız 

hâlinde zararın giderilmesini talep etme. 

KVK Kanunu’nun 13. maddesi gereğince, yukarıda belirtilen haklarınız kullanmak ile ilgili 

talebinizi, yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle !f 

İstanbul’a iletebilirsiniz. Ayrıca başvurunuzu www.ifistanbul.com.tr/img/vsbf.pdf  adresinde 

http://www.ifistanbul.com.tr/img/vsbf.pdf


bulunan Veri Sahibi Başvuru formu üzerinden belirtilen adrese iletebilirsiniz.  ileteceğiniz kanallar 

ve usuller açıklanmaktadır. 

İŞLEMEYE KONU KİŞİSEL VERİLERİNİZ 

Tarafımızca, işlemeye konu olabilecek kişisel verileriniz aşağıdaki gibidir: 

İsim ve soyisim bilgisi, 

Elektronik posta adresi bilgisi.  

  

 

 

 

                                                     AÇIK RIZA METNİ 

“!f İstanbul Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Aydınlatma Metni” kapsamında elde 

edilecek kişisel verilerimin yine metninde belirtilen amaçlarla !f İstanbul tarafından işlenmesine 

ve yine aynı amaçlarla üçüncü kişilerle paylaşılmasına,  ayrıca verilerimin !f İstanbul e-bülten 

üyeliği kapsamında e-bülten gönderimi yapılması, !f İstanbul Bağımsız Filmler Festivali , 

haberlerini, güncellemelerinin duyurulması, aylık yapılması planlanan !f Kare gösterimlerinin 

bilgilendirmesi amacıyla tarafıma 6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında 

Kanun ve ilgili Yönetmelik hükümleri uyarınca e-mail ve SMS başta olmak üzere elektronik 

ortamda ticari amaçlarla veri, ses ve görüntü içerikli iletiler gönderilmesi amacıyla işlenmesine, !f 

İstanbul’un yurtiçinde işbirliği yaptığı iş ortaklarına aktarılmasına rıza gösteriyorum. 

 

 

 

 


