
AYDINLATMA METNİ 

• Veri Sorumlusu: İzmir Barosu 

Adres : 1456 Sokak, No: 14, Alsancak / İZMİR Tel : 0 (232) 463 00 14-Fax: 0 232 463 66 74  

• Veri Sorumlusu tarafından Sizden talep edilen: E-Posta adresiniz, Ad ve Soyadınız, Baro Sicil 

Numaranız, Telefon Numaranız ve konaklama tercihinizden oluşan Kişisel verileriniz, Bilişim Hukuku 

Kış Kampı Etkinliğinin organizasyonuna kaydınızın yapılabilmesi, etkinlik ile ilgili olarak 

bilgilendirmeler yapmak, organizasyon ile ilgili ihtiyaç duyulan istatistikleri çıkarmak, katılımcılara özel 

hazırlanacak isimliklerin önceden hazırlanmasını sağlamak, kişiye özel doküman basımlarını 

gerçekleştirmek ve konaklama bedeline ilişkin ödemenin yapıldığının teyidini almak amacıyla 

işlenecektir.  

• Ad Soyadı şeklindeki kişisel verileriniz, yukarıda belirtilen amaçlarla sınırlı olarak, konaklama 

hizmetini sunan firma olarak belirlenen Tursoy Otelcilik ve Turizm Yat. A.Ş. ile paylaşılabilecektir. 

Bunun dışındaki kişisel verileriniz, yetkili merci kararı olmaksızın hiçbir kişi ve kurumla 

paylaşılmayacaktır.  

• Kişisel verileriniz, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun ("KVKK") 5. ve 6. maddelerinde belirtilen 

kişisel veri işleme şartları dahilinde, madde 5/1 uyarınca açık rızanız ve 5/2-c uyarınca katılım ve 

konaklamaya ilişkin sözleşmenin kurulması ve ifası için kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması 

şartına dayanılarak işlenecektir. Kayıt sırasında vermiş olduğunuz e-posta adresinden tarafınıza 

yapılacak olan bilgilendirme sırasında kullandığınız e-posta servislerinin yurtdışı kaynaklı olması 

durumunda elektronik ortamdaki yazışmalar esnasında yurtdışına veri aktarımı gerçekleşebilecektir.  

• Kişisel verileriniz, tercihinize göre elektronik yollarla veya basılı form doldurmak veya dilekçe 

vermek şeklindeki otomatik olmayan yollar ile toplanmaktadır Web sitesi üzerinden yapılan kayıtlarda 

Google servislerinin kullanılması nedeniyle yurtdışına veri aktarımı gerçekleşebilmektedir. Google 

servislerini kullanmanız durumunda ilgili aktarıma açık rıza verdiğiniz Kabul edilecek ve aktarımlar 

açık rızanıza dayanılarak yapılacaktır. Bu konudaki daha ayrıntılı bilgi için açık rıza metnine bakınız. 

Google servislerini kullanmak konusunda açık rıza vermek istememeniz durumunda, kayıt işlemleri 

için İzmir Barosuna bizzat dilekçe verebileceğiniz gibi faks numarası ile de başvuruda bulunarak kayıt 

olabilirsiniz.  

• Veri sorumlusuna başvurarak KVKK md.11'de yer alan *kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini 

öğrenme, *işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, *işlenme amacını ve bunların amacına uygun 

kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, *yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, 

*eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, *KVKK md.7'de öngörülen 

şartlar çerçevesinde silinmesini veya yok edilmesini isteme, *düzeltmenin, silmenin veya yok 

etmenin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, *münhasıran otomatik 

sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına 

itiraz etme, *kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini 

talep etme, haklarına sahipsiniz. 

 

 


