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İşbu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun ("Kanun") 10. maddesi
uyarlnca, r.c. rÜLrÜR vr ruRizM BAKANLlĞı 1"vıni soRUMLUsU") tüzel kişiliği, ilgili müdürlük ve
birimlerive hizmet merkezlerinde toplanan kişiselverilerin işlenmesine ilişkin ilgili kişilerin aydınlatılması
amacı ile hazırlanmıştır.

Vrnİ SORUVLUSU, kişisel verilerin işlenmesi, korunması ve güvenliği hususuna azami hassasiyet ve
gayret göstermektedir.

Kişiselveriler VlRİ SORulVLUSU tarafından her türlü işitsel, yazılı, görsel ya da elektronik yöntemlerle
topla na bilecektir.

Bu kapsamda ve Kanun gereğince ilgili kişilerin kişisel verileri VERİ SORUMLUSU tarafından Kanunda
sayılan genel ilkeler doğrultusunda gerçekleştirilmesi gereken iş ve işlemler için Veri Sorumlusu sıfatıyla
işlenebilecektir.

2.Kişi sEı, vERiLERi N işı,ENnaE AMACI
Kişisel veriler, Kanun'un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ile Kanun'da

belirtilen amaçlar çerçevesinde ve sınırlı olmamak kaydıyla aşağıda belirtilen amaçlarla işlenmektedir.
Buna göre kişiselverilerin işlenme amacı;

1. VERi SoRUMLUsU 'un ilgili mevzuatlar çerçevesinde yükümlü olduğu iş ve işlemleri
yürütebilmesi, vazife ve sorumIulukları çerçevesinde kamu hizmetini ifa etmesi,

2. VERi SoRUMLUSU tarafından sunulan hizmetlerden maksimum faydanın sağlanması için gerekli

çalışmaların yapılması,

3. VERi SoRUMLUsU 'un ve paydaşların hukuki yükümlülüklerinin ve hizmet güvenliğinin

sağlanması,

4, VERi SoRUMLUSU 'un hizmetlerinin ve stratejilerinin sürdürülmesi,

5. VERi soRUMLUSU'na haklar, vazifeler, iş ve işlemler yükleyen kanun|ar ve ilgili mevzuatlar
uyarınca sorumluluklarını ifa etme,

6. VERi soRUMLUSU'nun insan kaynaklarıve istihdam politikalarının yöneti|mesi

7. Kültür Varlıklarının korunması işlemlerinin yürütülmesi

8. Kütüphanecilikfaaliyetlerinin yürütülmesi

9. Destek, hibe, teşvik vb. işlemlerin gerçekleştirilmesi

10. Müzelere ilişkin işlemlerin gerçekleştirilmesi

1.1. Avrupa ve dış ilişkilerin yöneti|mesi

]_2. Basın ve yay|n faaliyetlerinin yürütülmesi

13. Sanatsal etkinlik, faaliyet vb. hususlarda çalışmaların yapılması



14. Hizmet ve yönetim kalitesinin arttırılması ve bu kapsamda çalışmaların yapılması

VERİSORUMLUSU, kişiselverilerin hukuka aykırıolarak işlenmesinin ve verilere hukuka aykırıolarak
erişilmesinin önlenmesi ve kişisel verilerin güvenli bir şekilde muhafaza edilmesi amacıyla gerekli hukuki,
teknik ve idari tedbir|eri en üst seviyede, kanunda belirtilen ilkeler doğrultusunda işlemeye gayret
göstermektedir.

3.KişiSEL vERiı,nıv pAyLAşILMAst vE AKTARILMASI
Çalışan|ar, çalışan adayları, stajyer, habere konu kişi, potansiyel ürün veya hizmet alıcısı, ürün veya

hizmet alıcısı, tedarikçi çalışanı, tedarikçi yetkilisi, veli/vasi/temsilci, ziyaretçi ve diğer vatandaşlardan
toplanan kişisel veriler, Kanun'un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen şartlar çerçevesinde VERİ

SORUMLUSU'nun tedarikçileri, hizmet sağlayıcıları, veri işleyenleri ve yasal olarak yetkili kurum ve
kuruluşlar ile, i|gili mevzuatlar çerçevesinde, kişisel veri işleme şartları ve amaçları doğrultusunda
paylaşılabilecektir.

VERİ SORUMLUSU, kişisel verilerin paylaşılması halinde gerekli idari ve teknik tedbirleri, tüm güvenlik
önlemlerini almaya özen göstermektedir. Ayrıca VERi SoRUMLUSU lso 27oo1, Bilgi Güvenliği Yönetim
Sistemi ve diğer bilgi ve veri güvenliğine ilişkin çalışmalar gerçekleştirmektedir. VERİ SoRUMLUSU
verilerinizin aktarılması ve paylaşılması hususunda dikkat ve özen yükümlülüğüne uymakta, verilerinize
ve güvenliğine değer vermektedir.

4.KişisEL vERi TonLAMA yöNTEMI vr HuKuKi sEBEBi
VERİ SORUMLUSU kişisel verileri, her türlü işitsel, yazılı, görsel ve elektronik ortamda ve işbu

aydınlatma metninde belirtilen amaçlar çerçevesinde, VERİ SORUMLUSU'nun sunmuş olduğu
hizmet|erin yasalara ve ilgili mevzuata uygun olarak sunulabilmesi ve yine VERİ SORUMLUSU'nun
sözleşme ve yasalardan doğan yükümlülüklerini eksiksiz o|arak yerine getirebilmesi, iş faaliyetlerinin
yürütülmesi gibi birçok hukuki sebebe dayalı olarak toplamakta, Kanun'da belirtilen şartlara uygun
olarak işlemektedir. Hukuki sebepler şu şeki|dedir;

. İlglll kişinin açık rızasının varlığı,
ı kanunlarda açıkça öngörülmesi,
ı Fiili imk6nsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki

geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün
korunması için zorunlu olması,

ı Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğudan doğruya ilgili olması kaydıyla sözleşmenin
taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,

ı veri sorumlusunun hukukiyükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
. İlglli kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması,
o Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri iş|emenin zorunlu olması,
. İlgili kişinin temek hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru

menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

s.KişiSEL vERi sAHipLERiNiN HAI(LARI vE HAKLARIN
KORUNMASI
Kişisel veri sahipleri Kanun'un 11. maddesi uyarınca;



1. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

2. Kişisel Verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

3. Kişisel Verilerin işlenme amaclnl Ve bunlarln amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

4. Yurt içande Veya yurt dlşlnda kişisel Verilerin aktarlldığl üçüncü kişileri bilme,

5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması h6linde bunların düzeltilmesini isteme,

6. Kanun'un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel Verilerin silinmesini Veya yok
edilmesini isteme,

7. 5. ve 6. maddeler uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere
bildirilmesini ısteme,

8. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyie kişinin
kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çlkmaslna itiraz etme,

9. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması h5linde zararın
giderilmesini ta lep etme,

ha klarına sa hiptir.

Söz konusu hakların kullanılması için, kişiselveri sahipleri tarafından VERi soRUMIUSU'na, yazılı
olarak veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek diğer yöntemlerle başVurulmasl
halinde, başvurular talebin niteliğine göre en kısa zamanda ancak her halükarda en geç 30 gün içerisinde
sonuçlandırılır. VERi soRUMLUsU'na başvuru için adres Ve iletişim bilgileri aşağlda belirtİlmiştir.

6.ILETIŞIM
işbu aydınlatma metni kapsamlnda yer alan hususlara ilişkin detayll bilgilere T.c. KÜLTÜR VE TURiZM

BAKANLlĞl Kişisel Verilerin KorunmasI ve işlenmesi Politikaslndan ulaşıla bilmektedir.

Kanun'dan doğan haklarınızı kullanmak için, kimlik bilgilerinizi, kullanmak istediğiniz hakkı ve

talebinizin konusunu anlatan detayll açıklamanızı https://www.ktb.gov.tr adresinden edinebileceğiniz
ba5vuru formunu doldurarak imzalı şekilde iSMET iNONü BULVAR| NO:32 06100 EMEK

ANKARA/TÜRKİYE adresine başvuru formunda belirtilen yollardan birini kullanarak gönderebilirsiniz

Ayrlntlll bilgiye başvuru formu Ve +90 (312) 470 8000 iletişim hattı ile ulaşabilirsiniz.



T.c. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLlĞl ("VERİ SoRUMLUSU") ve gerekli güvenlik önlemlerinin alınması
suretiyle yetkilendirdiği veri işleyen|er tarafından, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu
("Kanun") ve bu Kanun ile ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak bilgime sunulan "Kişisel Verilen
Korunması Aydınlatma Metni" çerçevesinde,

Web Sitesi Üzerinden bilgilendirme ve tonıtım fooliyetlerinin yürütülmesi amocıyla

Kişisel verilerim (Ad Soyad, Telefon, fotoğraf v.b. bilgilerimin) başta mevzuatta öngörülen veya
işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme ilkesi olmak üzere Kanun'un 4.

maddesinde ifade edilen genel ilkelere uygun şekilde işlenebileceğini ve yurtiçine aktarılabileceği,
Kurum ile paylaşmış olduğum kişiselverilerin doğru ve güncel olduğunu; işbu bilgilerde değişiklik olması
halinde değişiklik|eri Kuruma bildireceğimi ve bu hususta Kurum tarafından şahsıma gerekli
aydınlatmanın ve bilgilendirmenin yapıldığını, açık rva beyanımın tarafımdan yazılı olarak
feshedilmediği sürece geçerli olduğunu, işbu "Açık Rıza Beyanı"nı, bilgilendirmeye dayalı olarak "Kişisel
Verilen Korunması Aydınlatma Metni"ni okuduğumu ve anladığımı, işbu açık rızamın sonuçları üzerinde
tam bilgi sahibi olduğumu, hiçbir baskı ve tehdit altında kalmadan özgür irademle, açık rıza beyanını

Kabul ediyorum Kabuletmiyorum

iı-ciı-i xişiıuiıı

Tarih

imza

Adı ve Soyadı



T.C. KüLTün vE ruRiziı,ı gaxaxLıĞı

ILGILI KlŞI BAŞVURU FORMU

1. Başvuru Yöntemi

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun 11. maddesinde sayılan haklarınız kapsamındaki taleplerinizi,
Kanun'un 13. maddesi ile Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ'in 5. maddesi
gereğince, işbu form ile aşağıda açlkla nan yöntemlerden biriyle T.C. KÜLTÜR VE TuRizM garıİ\ıııĞı'Nn
("KURUM") ilete b ilirs in iz.

BAşVURU
YöNTEMi

Şahsen BaşVuru

Posta Yoluyla
BaşVuru

Noter Yoluyla
Başvuru

Kuru mumuzu n faaliyet
gösterdiği adrese kim liğinizi
doğru layarak şahsen veya
vekaletname ibraz etmek
suretiVle bir Vekil aracılığıyla
başvuruda bulunabilirsiniz.
Başvuru, başvuru formu veya
bir dilekçe ile yapılabilir; ancak
ıslak imzalı olmalıdır.
lslak imzalı başvuru formu veya
dilekçe posta yoluyla
gönderilerek de başvuruda
bulunulabilir. Noter onaylı imza
sirküsü ile başvuru vekil
aracılığıyla yapılmışsa
veka letnamenin aslının da zarfa
konu lması gereklidir.
Bizzat Veya Vekil aracılığıyla
noter kanalıyla başvuru da
ya pıla bilir. Bu başvuruda
cevabın hangi yöntemle
alınmak istendiği de
be lirtilme lid ir.

T.c. KÜLTüR VE
TURizM BAKANLlĞl
isMET iNöNü
BULVARl No:32
06100 EMEK
ANKARA/TÜRKİYE

T.c. KÜLTÜR VE
TURizM BAKANLlĞl
isMET iNöNü
BULVARl No:32
06100 EMEK
ANKARA/TÜRKiYE

Başvuru kapalı za rf ile
yapılmalı, za rfın
üzerine "Kişisel
verileri koruma
Kanu nunu
Kapsamında Bilgi
Talebi" ibares|
yazılmalıdır.

zarfln üzerine "Kişisel
verileri koruma
Kanununu
Ka psamında BiIgi

Taleb|" ibaresi
yazılmalıdır.

BAŞVURUDA GEREKENIER BAŞVURU ADRES| D|ĞER iSTENENLER

Kurumumuz talebinizi, niteliklerine göre en klsa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak
sonuçlandırır. Ancak, Kurumumuz, işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi h5linde, Kişisel Verileri
Koruma KuruIu tarafından belirlenen tarifedeki ücretleri tarafınızdan talep edebilecektir.

T.c. KuLTUR VE
TURizM BAKANLlĞl
isMET iNöNü
BU LVARl No:32
06100 EMEK
AN KARA/TÜRKiYE



!

2. Kimlik ve lletişim Bilgileri

Lütfen Kurumumuz tarafından sizinle iletişime geçilebilmesi için aşağıdaki alanları doldurunuz.

3. Kurumumuz||e Olan Iliskiniz

Lütfen Kurumumuz ile olan ilişkinizi (çalışon, eski çalışon, çolışon odoyı, ziyoretçi, üçüncü tarof firma
çolışanı yo do temsilcisi/yetkilisi gibi) belirtiniz.

{3 Vatandas

ffi e.ı,şrn

S Zyaretçi

4. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamındaki
Talepleriniz

Lütfen taleplerinizi ayrıntılı olarak belirtiniz.

rişisrı- vıniı-rRi ııı KoRuNMAsı KAN u N u KApsAM ıN DRri rıı-rpı_gni ıuiz

BAşvuRu saxigit{iNı
Adı Soyadı
T.C Kimlik No
Telefon No
E-Posta Adresi
Adres

ff oıg",



5. kurumumuzvn cevabının Tarafınıza Bildirilme
Yöntemi

Lütfen Kurumumuz tarafından başvurunuza verilecek cevabın tarafınıza bildirilme yöntemini seçiniz.

BAşvu R uyA veRi ı-ec r r cEvABı N gi ı-oi ni Lrvı ı vö ııırrıvı i

. , E-Posta Adresime Gönderi|mesini İstiyorum

_ Elden Bizzat Teslim Almak İstiyorum

,. : Adresime Gönderilmesini lstiyorum

BAşvU RU N Uııı eöııı orni ı-ecrĞi ıonrs

AçıKLAMA

' İşbu başvuru formu, Kurumumuz ile olan ilişkinizin tespiti, varsa, Kurumumuz tarafından işlenen
kişisel verilerinizin eksiksiz olarak belirlenmesi ve söz konusu başvurunuza doğru ve yasal süre
içerisinde cevap verilebilmesi için düzenlenmiştir

. Hukuka ve kanuna aykırı bir şekilde veri paylaşımından kaynaklanabilecek hukuki risklerin ortadan
kaldırılması ve kişisel verilerinizin güvenliğinin sağlanması amacına yönelik olarak Kurumumuz kimlik
tespiti yapabilmek amacıyla kimlik belgesi talep etme hakkını saklı tutar.

. İşbu form ile ilettiğiniz taleplerinize ilişkin bilgilerin doğru veya güncel olmamasıya da başvurunun
yetkisiz kişi/kişiler tarafından yapılması halinde Kurumumuz, söz konusu taleplerden dolayı
sorumluluk kabul etmemekte olup, başvuruyu cevaplamak zorunda değildir.

Başvuru (Kişisel Veri) Sahibi

Başvuru Tarihi

imza



T.C. ı<ülrüR VE runizıı,ı BAKANIıĞı

t<ışisEL vgniı,nniN işınxıııgsi vE KoRUNMAsINA nain
Ex sözLEşME

MADDE 1 - TARAFLAR
r.l. İşbu Ek Sözleşme (Bundan sonra "Ek Sözleşme" olarak anılacaktır) bir tarafta Çiğdem Mah. Muhsin
Yazıcıoğlu Cad. No:5O Çankaya / ANKARA adresinde faaliyet gösteren r.c. rÜLrÜn vr ruRİzvı gRxRNLıĞı

oÖıve R SERMAvE işı-rrvısi MERKEZ vıÜoÜnıÜĞÜ (bundan sonra "VERisoRUMLUSU KURUM" olarak
anılacaktır) ile diğer tarafta aşağıda kimlik bilgileri yazılı (bundan sonra
"Vrnİ İŞl-rVrN" olarak anılacaktır) arasında aşağıda mutabık kalınan şartlar d6hilinde akdedilmiştir.

r.z. işbu Sözleşmede vrni sonuıvLUSU KURUM ve VERi işı-rvrııı birlikte "raraflar" olarak anılacaktır.

MADDE2 - SÖZLF,ŞMENİN KONUSU
Z.r. İşbu Sözleşmenin konusu, Taraflar arasında akdedilen tarih li
Sözleşmesi'ne (bundan sonra "SÖZLEŞME" olarak anılacaktır) "KişiselVerilerin Korunması" başlıklı ek hüküm
getirilmesi ve Taraflar'ın buna ilişkin hak ve yükümlülüklerinin düzenlenmesidir,

MADDE 3_ TANIMLAR
l.r. İşbu Ek Sözleşme'de geçen;

a. Alt Yüklenici: Alt yüklenicive alt yüklenici çalışanı/çalışan|arını,

b. Çalışan: Veri İşleyen'in personeli veya personelleri,

c. İlglll Kişi: KişiselVerisi işlenen gerçek kişi,

d. Kişisel Veri: Kimliği belirliveya beIirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi,

e. Kişisel Verilerin İşlenmesi: KişiselVerilerin elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi,
değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devredilmesi, elde edilebilir hale getirilmesi,

sınıflandırılması, kullanılmasının engellenmesi dahil olmak üzere toplandıktan sonra silme, yok etme ya da

anonim hale getirmeye kadar geçen süreçte yapılan her türlü faaliyeti,

f. Kişisel VeriIerin Korunması Kanunu ("KVKK"): 6598 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nıJ,

g. Özel Nitelikli Kişisel Verl: İlgili Kişiye ait olan ırk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep,

diğer inançlar, kılık ve kıyafet, dernek, vakıf veya sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza mahkümiyeti ve
güvenlik tedbirleri, biyometrik ve genetik veriyi,

g. VERi işırvıııı: VER| işLEyEN, VERi SoRUMLUSU KURUM'un verdiği yetkiye dayanarak onun adına Kişisel
Verileri işleyen gerçek veya tüzel kişidir. Bu kapsamda VERi SORUMLUSU KURUM ile işbu Ek Sözleşmeyi
akdeden ................'yi ifade eder.

h. VERİ soRUMLUsU: Kişisel Veri|erin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin
kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi ifade eder.

1



MADDE4_EKHUKUMLER
Aşağıdaki hükümler taraflarca kabul edilmiş olup sÖzLEŞME'ye eklenmiştir Ve SÖZLEŞME'nin ayrılmaz bir
parçasıdır.

4.1. VERi |şLEYEN ile VERi soRU M LUsU KURUM araslnda yapılan işbu Ek Sözleşme kapsamlnda VERi iŞLEYEN

gerekli olan tüm teknik Ve idari tedbırleri almak suretiyle Kişisel Verileri; Türkiye cumhuriyeti Anayasasl,
ülkemizin taraf olduğu uluslararası sözleşmeler ve 5598 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("KVKK")

başta olmak üzere, KişiselVerilerin korunması ile ilgili mevzuatln öngördüğü sün!rlar çerçevesinde, KVKK'nln
4. maddesinde yer alan;

a. Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma,

b. Doğru Ve gerektiğinde güncel olma,

c. Belirli, açık ve meşru amaçlar için iş]enme,

d. İşleme amaçlarıyla bağlantılı, sınırlü ve ölçülü olma,

e. ilgili mevzuatta öngörülen Veya iş]endikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme
ilkelerine uygun olarak toplayacak veya işleyebilecektir.

4.2. VERi iŞLEYEN, Kişisel Verilerin toplanmasında ölçülü davranmalı, işbu Ek Sözleşme ilişkisiyle
amaçlananlar dışında gerekli olmayan verileri toplamamalıdır. Bu kapsamda İlgili Kişilerden talep edilecek
verilerin işlenmesi ancak aşağıdaki hallerde mümkün olacaktır;

a. Hukukiyükümlülüklerin yerine getirilebilmesi için zorunlu olma5ı,

b. Temel hak ve özgürlükleri ihlal etmemek kaydı ile meşru menfaatler kapsamında zorunlu olması,

c. Kanunlarda açıkça öngörülmüş olması,

d. Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olmasl kaydıyla, sözleşmenin
taraflarına ait Kişisel Verilerin işlenmesinin gerekli olması.

4.3. işbu Ek Sözleşme'nin uygulanmasında VERi soRUMLUsU KURUM taraflndan VERi iŞLEYEN'e aktarılmış
ya da bundan sonra aktarılacak olan Kişisel Verilere ilişkin olarak VERi |ŞLEYEN, Kişisel Verileri;

a. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nda yer alan veri işlemeye dair ilkelere ve işlenme şartlarına
uygun olarak işlemek,

b. Bu verileri mevzuata uygun olarak saklamalç

c. Veri güvenliğini sağlamak ve bu konuda yeterli idari ve teknik önlemi almak,

d. ilgili Kişi'nin veya VERi soRUMLUsU KURUM'un izni olmaksızın Kişisel Verileri yurt içinde Ve yurt
dışında bulunan üçüncü kişilere aktarmamak,

e. Aktarılma amacı dışında başka bir amaçla kullanmamak,

f. VERi iŞLEYEN'in yetkisiz Çallşan'l ya da üçüncü kişiler ile paylaşmamak,

g. sözleşme amacının gerçekleşmesi ve/veya Sözleşme'nin sona ermesi hallerinde KişiselVerileriyasal
süresi içerisinde imha etmek ve imha ettiğini ilgili Kişi'ye veya VERi soRUMLusU KURuM'a
bildirmekle yü kü mlüdür.

VERi iŞLEYEN kendisi ile paylaşılan kişisel Verileri hiçbir surette ifşa etmeyeceğini Ve gerçekleştirilen işlemler
ile işlenen Verilerin amacl, niteliği Vb. hususlarla birlikte doğmasl halinde veri sorumlusu konumunda
bulunması gereken hallerde veri sorumlusu olarak hareket edip gerekli yükümlülükleri yerine getireceğini
kabul ve taahhüt eder.

4.4. VER| |ŞLEYEN, kendisine işbu sözleşme kapsamında aktarllan/iletilen her türlü Kişisel Veriye hukuka
aykırı o|arak erişilmesini önlemek ve Kişisel Verilerin muhafazasını sağlamak amacıyla Kişisel Verinin
niteliğine göre uygun güVenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik Ve idari tedbiri almayl
kabul, beyan Ve taahhüt eder. VERi i5LEYEN, bu kapsamda allnacak tedbirlerın her halükarda (Varsa)
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yürürlükteki mevzuat Veya benzer alanlarda faaliyet gösteren basiretli bir tacir tarafından kendi nezdinde
saklanan Kişisel Verilerin 8üVenliği için allnan tedbirlerden daha az olmayacağını kabul, beyan ve taahhüt
eder.

4.5. VERi iŞLEYEN, VERi soRUMLUsU KURUM taraflndan izin Verilen şekilde K|şisel Veriler'in üçüncü bir
tarafa aktarımının gerçekleştirildiği hallerde veri aktarımının güvenli bir şekilde sağlanmasından ve veri
aktarımı için gerekli açık rıza, veri sorumlusunun izni vb. yükümlülükleri yerine getirmekten sorumludur.

4.6. VER| |ŞLEYEN taraflndan, VERj soRUMLUSU KURUM talimatlarlna ve işbu Ek söz|eşme'ye uygunluk
sağIanamazsa, VERi soRUMLUsU KURUM konu ile ilgili olarak en klsa sürede bilgilendirilir. Bu durumda VERi
iŞLEYEN, VERi soRUMLUsU KURUM'un Veri aktarümınl asklya alma Ve 5ÖZLEŞM E'yi feshetme hakkına sah!p
olacağını kabul eder.

4.7. VERi iŞLEYEN, VERi soRUMLUSU KURUM'a aktarllan Kişisel Verilerin Kişisel Verılerin Korunmasl
Kanunu'na uygun bir şekilde alındığını, aksi durumda yüküm lü lü klerini yerine getirilmemesi nedeniyle VERİ
SORUMLUSU KURUM'un ya da ilgiIi kişinin uğrayacağı her türlü maddi ve manevi zararı tazmin etmekle
yükümlü olduğunu kabul, beyan Ve taahhüt eder.

4.8. VERi iŞLEYEN, Kişisel Verilerin kanuni olmayan yollar ile başkaları taraflndan elde edilmesi halinde bu
durumu en küsa süre içerisinde VER| soRUMLUSU KURUM'a bildirmekle ve bir zararın doğmaması ya da
oluşabilecek zararln asgariye indirilebilmesi için VERi soRUMLusu KURUM taraflndan talep edilen her
türlü bi18i, belge Ve desteği gecikmek5izin sağlamakla yükümlüdür.

4.9. VERi iŞLEYEN, işbu Ek sözleşme konusu hizmeti ifa ederken, işbu Ek Sözleşme'ye konu Kişisel Verileri,
bir alt yüklenicjye aktarmasl gereken hallerde, VERi soRUMLUsU KURUM'a ispat edilebilir şekilde
bilgilendirmeli Ve onaylnl almalıdır. VERi iŞLEYEN'in alt yüktenici ile yapacağı sözleşmenin, asgari olarak
işbu Ek sözleşme'deki hükümleri içermesi şarttlr, VERi işLEYEN, ALT YÜKLENici'nin sözleşme Veya
mevzuatta yer alan düzenlemelere aykırı davranması halinde oluşacak zararlardan ALT YÜKLENici ile
birlikte müştereken ve müteselsilen sorumlu olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.10, VERi iŞLEYEN, herha ngi bir çalışanının, alt yüklenicInin Veya alt yüklenici çalışanlarınln VerigüVenl|ğini
sağlaması için gereklitedbirleri alacağlnıkabul,beyanVetaahhüteder.VERi iŞtEYEN, erişim hakkına sahip
olduğu herhangi bir Kişisel Veriye sadece: (i) taraflar arasında yapılan sözleşme konusu işin gereği olarak
erişim hakkına sahip olması gereken, (ii) Kişisel Verilerle ilgili olarak mevzuata uygun şekilde işlem yapma
konusunda eğitimli olan Ve (iii) Kişisel Verilerin mahremiyeti, güVenliği Ve gizliliği açısından kendileri ile

8izlilik taahhütnameleri imzalanmış çalışanları, alt yüklenici veya aIt yüklenici çalışanları tarafından
erişilebileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.11. VERi iŞıeyeıı; işbu sözleşme'nin feshedilmesi halinde, aktarıma konu Kişisel Verileri (kaytll
bulundukları medya ve ortamı d6hil olmak üzere) yedekleri ile birlikte VERi soRUMLUsU'na iade edeceğini,
, iadenin akabinde VERi soRUMLUsU'na yazılı bir bildirimde bulunmak suretiyle KişiseI Verileri (kayıtlı

bulundukları medya ve ortamı dahil olmak üzere) yedekleri ile birlikte sileceğini veya yok edeceğ|ni,
mevzuatta VERi |ŞLEYEN'in bu yükümlülüğü yerine getirmesini engelleyen hükümler Varsa, aktarıma konu
Kişisel Verilerin gizliliğini güvence altlna almak için gerekli her türlü teknik Ve idari tedbiri alacağını ve veri
işleme faaliyetini durduracağını kabul eder.

4.12. VERi iŞLEYEN, işbu Ek sözleşme kapsamında VER| soRUMLUSU KURUM'ten gelen sorularl mümkün
olan en kısa sürede usulüne uyBun olarak cevaplandırır ve aktarıma konu Kişisel Verilerin işlenmesi
hususunda Kişisel Verileri Koruma Kurulu'nun karar Ve görüşlerine uyar. VERi iŞLEYEN, taahhüt Ve
yükümlülüklerinin yerine getirilip getirilmediğine yönelik VERi soRUMLUSU KURUM'un denetim yapma ve
yaptırma yetkislne sahip olduğunu kabul eder ve bu yönde gerekli kolaylığı sağlar.

4.13. VERi işLEYEN, işbu ek Sözleşme'dekiyükümlülüklerinin ihlali ya da hukuka aykırı eylemleri nedeniyle
gerek KişiselVerileri Koruma Kurulu tarafından tahakkuk edilecek idari para cezalarının, gerekse savcılıklar
tarafından yürütülecek cezai soruşturmaların muhatabı olduğunu, mevzubahis yükümlülüklerin yerine
getirilmemesi nedeniyle VERi soRUMLUsU KURUM'un veya i|gili Kişi'nin uğrayacağı her türlü maddi ve
manevi zararl tazmin etmekle yükümlü olduğunu kabul, beyan Ve taahhüt eder. VERi iŞLEYEN/ALT
YÜKLENİCİ'nin işbu Ek Sözle§me'dekiyükümlülüklerinin ihlali ya da hukuka aykırı eylemleri nedeniyle VERİ

SORU M LUSU KU RU M'u n, herhangi bir zarara (maddi/manevi) uğraması duru mu nda söz konusu zarar VERİ
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işırvEıı'e rücu edi|ecektir. VERi işırYeıı, VER| SORUMLUSU KURUM'un bu doğrultudaki talebini, ulaşma
tarihinden itibaren 3 (üç) iş günü içerisinde yerine getireceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

MADDE 5 - SoN HÜı<ÜıııLER
5.1. İşbu Ek Sözleşme ile sÖzLEŞME hükümleri arasında çelişki olması halinde işbu Ek Sözleşme hükümleri
uyguIanacaktır.

5.2. İşbu Ek Sözleşme ...... tarihinde taraflarca okunup anlaşıldıktan sonra imza altına alınmıştır.

VERİSORUMLUSU
KURuM

T.c. KÜLTÜR VE TURıZM BAKANLıĞ|

VERİ İŞLEYEN
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T.c. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLlĞl ("VERİ soRUMLUSU") ve gerekli güvenlik ön|emlerinin alınması
suretiyle yetkilendirdiği veri işleyenler tarafından, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu
("Kanun") ve bu Kanun ile ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak bilgime sunulan "Kişisel Verilen
Korunması Aydınlatma Metni" çerçevesinde,

İnson koynoklorı ve istihdam foaliyetlerinin yürütülmesi omacıylo

Kişisel verilerim (T.C. Kimlik No, Ad Soyad, Telefon, Doğum Tarihi, Öğrenim Durumu, Sürücü Belgesi,
Sertifika ve Diplomalar, Fotoğraf ve İkametg6h bilgilerim,) başta mevzuatta öngörülen veya
işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme ilkesi olmak üzere Kanun'un 4.
maddesinde ifade edilen genel ilkelere uygun şekilde işlenebileceğini ve yurtiçine aktarılabileceği,
Kurum ile paylaşmış olduğum kişisel verilerin doğru ve güncel olduğunu; işbu bilgilerde değişiklik olması
halinde değişiklikleri Kuruma bildireceğimi ve bu hususta Kurum tarafından şahsıma gerekli
aydınlatmanın ve bilgilendirmenin yapıldığını, açık rza beyanımın tarafımdan yazılı olarak
feshedilmediği sürece geçerli olduğunu, işbu "Açık Rıza Beyanı"nı, bilgilendirmeye dayalı olarak "Kişisel
VeriIen Korunması Aydınlatma Metni"niokuduğumu ve anladığımı, işbu açık rızamın sonuçları üzerinde
tam bilgisahibiolduğumu, hiçbir baskıve tehdit altında kalmadan özgür irademle, açık rıza beyanını

Kabul ediyorum ''. Kabul etmiyorum

iı-ciıi rişiııiıı

Adı ve Soyadı

Tarih

imza



T.c. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLlĞl ("VERİ soRUMLUSU") ve gerekli güvenlik önlemlerinin alınması
suretiyle yetkilendirdiği veri işleyenler tarafından, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu
("Kanun") ve bu Kanun ile ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak bilgime sunulan "Kişisel Verilen
Korunması Aydınlatma Metni" çerçevesinde,

Kozı foa liyetl e ri n i n y ü rütü l mesi o m ocıyl o

Kişisel verilerim (T.C. Kimlik No, Ad Soyad, Telefon, Mesleki Deneyim, İkametg6h bilgilerim,) başta
mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme ilkesi olmak
üzere Kanun'un 4. maddesinde ifade edilen genel ilkelere uygun şekilde işlenebileceğini ve yurtiçine
aktarılabiIeceği, Kurum ile paylaşmış olduğum kişiselverilerin doğru ve güncel olduğunu; işbu bilgilerde
değişiklik olması halinde değişiklikleri Kuruma bildireceğimi ve bu hususta Kurum tarafından şahsıma
gerekli aydınlatmanın ve bilgilendirmenin yapıldığını, açık rıza beyanımın tarafımdan yazılı olarak
feshedilmediği sürece geçerli olduğunu, işbu "Açık Rıza Beyanı"nı, bilgilendirmeye dayalı olarak "Kişisel
Verilen KorunmasıAydınlatma Metni"niokuduğumu ve anladığımı, işbu açık rızamın sonuçları üzerinde
tam bilgi sahibi olduğumu, hiçbir baskı ve tehdit altında kalmadan özgür irademle, açık rıza beyanını

Kabul ediyorum Kabul etmiyorum

iı-ciı-i rişirıiıv

Adı ve Soyadı

Tarih

imza
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T.c. KÜLTÜR VE TURIZM BAKANLlĞl ("VERi soRUMLUSU") ve gerekli güvenlik önlemlerinin alınması

suretiyle yetki|endirdiği veri işleyenler tarafından, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu

("Kanun") ve bu Kanun ile ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak bilgime sunulan "Kişisel Verilen

Korunması Aydınlatma Metni" çerçevesinde,

Koz ı f o o liyetle ri n i n y ürütü lme si omacıy l o

Kişisel verilerim (Ad Soyad, Telefon, Mesleki Deneyim, İkametg5h bilgilerim,) başta mevzuatta

öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme ilkesi olmak üzere

Kanun'un 4. maddesinde ifade edilen genel ilkelere uygun şekilde işlenebileceğini ve yurtiÇine

aktarılabileceği, Kurum ile paylaşmış olduğum kişiselverilerin doğru ve güncel olduğunu; işbu bilgilerde

değişiklik olması halinde değişiklikleri Kuruma bildireceğimi ve bu hususta Kurum tarafından şahsıma
gerekli aydınlatmanın ve bilgilendirmenin yapıldığını, açık rıza beyanımın tarafımdan yazılı olarak

feshedilmediği sürece geçerli olduğunu, işbu "Açık Rıza Beyanı"nı, bilgilendirmeye dayalı olarak "Kişisel

Verilen Korunması Aydınlatma Metni"ni okuduğumu ve anladığımı, işbu açık rızamın sonuçları üzerinde

tam bilgi sahibi olduğumu, hiçbir baskıve tehdit altında kalmadan özgür irademle, açık rıza beyanını

Kabul ediyorum kabuletmiyorum

iı-ciı-i rişiııiıı

Adı ve Soyadı

Tarih

imza
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