KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN
YARIŞMACI ADAYI AYDINLATMA METNİ

•

Veri Sorumlusu: …YENİ BİR SES ...
olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ve ilgili mevzuat kapsamında; kişisel
verilerinizin işlenmesi, saklanması ve aktarılması ile ilgili siz yarışmacı adaylarımızı aydınlatmak amacıyla işbu
aydınlatma metnini hazırladık.
Hangi Kişisel Verileriniz İşlenmekte ve Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları Nelerdir?
Kişisel veriler, kimliğinizi belirleyen ya da belirlenebilir kılan bilgiler anlamına gelmektedir. Faaliyetlerimizin
yürütülmesi ile organizasyon ve etkinlik yönetiminin sağlanması kapsamında siz yarışmacı adaylarımızın
aşağıda yer alan kişisel verilerini işlemekteyiz.
Kimlik Bilgileri
İşlenen Kişisel Veriler

Kişisel Veri İşleme Amaçları

Ad
Soyad
Cinsiyet
Medeni Durum
Doğum Tarihi

Diğer: Yarışmacı Adayı Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi, İş Faaliyetlerinin
Yürütülmesi / Denetimi, İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin
Yürütülmesi, Mal / Hizmet Üretim Ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi,
Performans Değerlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi

Kişisel Verilerin
İşlenmesinin Hukuki
Sebepleri

Kişisel verileriniz, Yeni bir ses yarışması tarafından yukarıda sayılan amaçların
gerçekleştirilmesi doğrultusunda, ilgili mevzuat ve KVKK’nın 5’inci
maddesinde belirtilen;
o Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması
kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli
olması,
o İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri
sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması
hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.

Kişisel Verileri
Yöntemleri

Yukarıda belirtilen
toplanmaktadır.

Toplama

kişisel

verileriniz;

elektronik

form

vasıtasıyla

İletişim Bilgileri
İşlenen Kişisel Veriler

Kişisel Veri İşleme Amaçları

Katılınan İl
Telefon Numarası
Ev Telefon Numarası
İş Yeri Telefonu
E-Posta Adresi
Sosyal Medya Hesapları

Diğer: Yarışmacı Adayı Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi, İş Faaliyetlerinin
Yürütülmesi / Denetimi, İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin
Yürütülmesi, Mal / Hizmet Üretim Ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi,
Performans Değerlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi, İletişim Faaliyetlerinin
Yürütülmesi

Kişisel Verilerin
İşlenmesinin Hukuki
Sebepleri

Kişisel verileriniz, Yeni Bir Ses Yarışması tarafından yukarıda sayılan
amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, ilgili mevzuat ve KVKK’nın 5’inci
maddesinde belirtilen;
o İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri
sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması
o Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu
olması
hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.

Kişisel Verileri
Yöntemleri

Yukarıda belirtilen
toplanmaktadır.

Toplama

kişisel

verileriniz;

elektronik

formlar

vasıtasıyla

Görsel ve İşitsel Bilgiler
İşlenen Kişisel Veriler

Kişisel Veri İşleme Amaçları

Görsel Kayıtlar
İşitsel Kayıtlar

Diğer: Yarışmacı Adayı Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi, İş Faaliyetlerinin
Yürütülmesi / Denetimi, İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin
Yürütülmesi, Mal / Hizmet Üretim Ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi,
Performans Değerlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi

Kişisel Verilerin
İşlenmesinin Hukuki
Sebepleri

Kişisel verileriniz, Yeni Bir Ses Yarışması tarafından yukarıda sayılan
amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, ilgili mevzuat ve KVKK’nın 5’inci
maddesinde belirtilen;
o İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri
sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması
hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.

Kişisel Verileri
Yöntemleri

Yukarıda belirtilen kişisel verileriniz; stüdyo ziyaretleriniz sırasında görsel ve
işitsel kayıt cihazları vasıtasıyla toplanmaktadır.

Toplama

Mesleki Deneyim Bilgisi
İşlenen Kişisel Veriler

Kişisel Veri İşleme Amaçları

Meslek Bilgisi
Gidilen Kurs Bilgileri

İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi/ Denetimi, İş Sürekliliğinin Sağlanması
Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Diğer: Yarışmacı adayı başvuru süreçlerinin
yürütülmesi

Kişisel Verilerin
İşlenmesinin Hukuki
Sebepleri

Kişisel verileriniz, Yeni Bir Ses Yarışması tarafından yukarıda sayılan
amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, ilgili mevzuat ve KVKK’nın 5’inci
maddesinde belirtilen;
o İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri
sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması
hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.

Kişisel Verileri
Yöntemleri

Yukarıda belirtilen
toplanmaktadır.

Toplama

kişisel

verileriniz;

elektronik

formlar

vasıtasıyla

Yarışmaya İlişkin Bilgiler
İşlenen Kişisel Veriler

Kişisel Veri İşleme Amaçları

Sahip Olunan Çocuk Sayısı
Eğitim Bilgisi
Mezun Olunan Okul Bilgisi
Müzik Kariyerinize İlişkin
Bilgiler
Hedeflerinize ve Başarılarınıza
İlişkin Bilgiler

Diğer: Yarışmacı Adayı Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi, İş Faaliyetlerinin
Yürütülmesi / Denetimi, İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin
Yürütülmesi, Mal / Hizmet Üretim Ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi,
Performans Değerlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi

Kişisel Verilerin
İşlenmesinin Hukuki
Sebepleri

Yarışmaya İlişkin Bilgiler kategorisinde yer alan kişisel verileriniz, Yeni Bir
Ses Yarışması tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi
doğrultusunda, KVKK m.5 uyarınca açık rızanız olması halinde işlenmektedir.

Kişisel Verileri
Yöntemleri

Yukarıda belirtilen
toplanmaktadır.

Toplama

kişisel

verileriniz;

Kişisel Verileriniz Kimlere ve Hangi Amaçlarla Aktarılabilecektir?
Kişisel verileriniz,

elektronik

formlar

vasıtasıyla

o

Yeni Bir Ses Yarışması faaliyetlerinin planlanması ve yürütülmesi, organizasyon ve etkinlik faaliyetlerinin
yürütülmesi ile bilgi güvenliği sağlanması, saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi
amaçlarıyla İştirakler ve Bağlı Ortaklıklar’a

o

İş faaliyetlerinin planlanması, organizasyon ve etkinlik faaliyetlerinin yürütülmesi amaçlarıyla İş
Ortakları’na,

o

Tedarikçilerden temin edilecek ürün veya hizmetin sağlanabilmesi adına, fiziksel mekan güvenliğinin
temini amacıyla Tedarikçiler’e

o

Yasal düzenlemenin öngördüğü kapsamda, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, yetkili kişi, kurum ve
kuruluşlara bilgi verilmesi, iş sağlığı/güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi amaçlarıyla Yetkili Kamu
Kurum ve Kuruluşları’na

aktarılabilecektir.
Kişisel Verilerinizi Yurt Dışına Aktarıyor Muyuz?
Yurt dışına aktarılan kişisel verileriniz iş sürekliliğinin yürütülmesi, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi,
organizasyon ve etkinlik yönetimi faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla aktarılmaktadır.
Kişisel Verileriniz Ne Kadar Süre İle Saklanır?
İşbu Yarışmacı Başvuru Formu ile paylaşmış olduğunuz kişisel verileriniz 3 yıl süre ile saklanmaktadır.
Veri Sahibi Olarak Haklarınız Nelerdir?
KVKK md.11 kapsamında kişisel verilerinize ilişkin olarak;
o Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
o Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
o Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
o Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
o Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
o KVKK mevzuatında öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini
isteme,
o Eksik veya yanlış verilerin düzeltilmesi ile kişisel verilerinizin silinmesi veya yok edilmesini talep
ettiğinizde, bu durumun kişisel verilerinizi aktardığımız üçüncü kişilere bildirilmesini isteme
o İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine
bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, ve
o Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini
talep etme,
haklarına sahipsiniz.
Haklarınızı Nasıl Kullanabilirsiniz?
Kişisel verileriniz ile ilgili başvuru ve taleplerinizi dilerseniz İlgili Kişi Başvuru Formu aracılığıyla;
o Islak imzalı ve kimlik fotokopisi ………………………………………. adresine göndererek,
o Geçerli bir kimlik belgesi ile birlikte ……………………………… adresindeki
…………………………………….. bizzat başvurarak,
o Kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi ve güvenli elektronik imza ya da mobil imza kullanmak
suretiyle ……………………………….. kayıtlı elektronik posta adresimize göndererek,
o Başvuru Sahibi’nce mobil imza veya güvenli elektronik imza ile imzalanmış bir dilekçe veya dilerse
“Başvuru Formu” doldurmak suretiyle …………………………………….. adresine e-posta göndererek,
o İlgili Kişi tarafından …………………. daha önce bildirilen ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik
posta adresinden ………………………………..adresimize göndererek
……………………………… iletebilirsiniz.
Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ uyarınca, İlgili Kişi’nin, başvurusunda isim,
soyisim, başvuru yazılı ise imza, T.C. kimlik numarası, (başvuruda bulunan kişinin yabancı olması halinde
pasaport numarası), tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi, varsa bildirime esas elektronik posta adresi,
telefon numarası ve faks numarası ile talep konusuna dair bilgilerin bulunması zorunludur.

İlgili Kişi, yukarıda belirtilen hakları kullanmak için yapacağı ve kullanmayı talep ettiği hakka ilişkin
açıklamaları içeren başvuruda talep edilen hususu açık ve anlaşılır şekilde belirtmelidir. Başvuruya ilişkin bilgi
ve belgelerin başvuruya eklenmesi gerekmektedir.
Talep konusunun başvuranın şahsı ile ilgili olması gerekmekle birlikte, başkası adına hareket ediliyor ise
başvuruyu yapanın bu konuda özel olarak yetkili olması ve bu yetkinin belgelendirilmesi (vekâletname)
gerekmektedir. Ayrıca başvurunun kimlik ve adres bilgilerini içermesi ve başvuruya kimliği doğrulayıcı
belgelerin eklenmesi gerekmektedir.
Yetkisiz üçüncü kişilerin başkası adına yaptığı talepler değerlendirmeye alınmayacaktır.
Kişisel Verilerinizin İşlenmesine İlişkin Talepleriniz Ne Kadar Sürede Cevaplanır?
Kişisel verilerinize ilişkin hak talepleriniz değerlendirilerek, bize ulaştığı tarihten itibaren en geç 30 gün
içerisinde cevaplanır. Başvurunuzun olumsuz değerlendirilmesi halinde gerekçeli ret sebepleri başvuruda
belirttiğiniz adrese elektronik posta veya posta yolu başta olmak üzere İlgili Kişi Başvuru Formu’nda seçilen
usullerinden biri ile gönderilir.

•

Yarışmaya İlişkin Bilgilerin İşlenmesine Dair Muvafakatname (*)
Yarışmaya İlişkin Bilgilerin İşlenmesine Dair Muvafakatname
Yeni Bir Ses Yarışması tarafından

düzenlenen, başvurmakta olduğum yarışma dolayısıyla,
yarışmacı adayı başvuru süreçlerinin yürütülmesi amacıyla tarafımdan alınan sahip olunan email, çocuk sayısı, eğitim, mezun olunan okul bilgileri, müzik kariyerine ilişkin bilgiler ile
hedef ve başarılara ilişkin bilgilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu
(“KVKK”) ve ilgili mevzuat kapsamında işleneceği, 1 yıl süresince saklanacağı ve yurtdışına
aktarılacağı hususlarına ilişkin olarak, Yeni Bir Ses Yarışması tarafından KVKK’nın 11’inci
maddesi kapsamındaki olası hak ve taleplerim konusunda Yeni Bir Ses Yarışması Yarışmacı
Adayı Aydınlatma Metni ile ayrıntılı bir şekilde bilgilendirildikten, bilgilendirmeye konu
hususları anladıktan ve söz konusu kayıtlara ilişkin yasal haklarımı detaylı bir şekilde
öğrendikten sonra, özgür irademle açık rıza verdiğimi beyan, taahhüt ve kabul ederim.

