Değerli Hemşehrimiz;
İşlemlere devam etmeden önce lütfen 6698 sayılı Kişisel
Verilerin Korunması Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerine
ilişkin aşağıdaki metni okuyarak formun sonunda tercihinizi
özgür iradenizle yapınız.

BİLGİLENDİRME METNİ
Değerli hemşehrimiz; 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması
Kanunu ile ilgili olarak sizleri bilgilendirmek isteriz.
6698 sayılı Kişisel verilerin korunması Kanunu (KVKK) hükümleri
gereği kimliğinizi belirli veya belirlenebilir kılan her türlü bilginiz, “kişisel
veri” olarak aşağıdaki kapsamda, “veri sorumlusu” sıfatıyla ALACA
BELEDİYE BAŞKANLIĞI tarafından işlenecektir.
Kişisel verilerinizin işlenmesi ise bu verilerin elde edilmesi,
kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden
düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hale
getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi
veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi ifade etmektedir.

Kişisel verilerinizin işlenme amaçları ve hukuki sebepleri:
Kurumumuzun

bağlı

bulunduğu

ilgili

mevzuat

hükümleri

kapsamında sizlere sunulacak hizmetlerde kullanılmak, yükümlü
olduğumuz belediyecilik hizmetlerimizi gerçekleştirmek ve bu kapsamda
her türlü iş ve işlemin sahibini ve muhatabını belirlemek üzere belirli
bilgilerinize ihtiyaç duymaktayız. İhtiyaç duyduğumuz verileriniz bir kısmı
için kanunen hukuka uygunluk sebebi bulunduğu için açık rızanıza
başvurma ihtiyacı hasıl olmamıştır. Ancak belirli verileriniz için açık rıza
beyanına ihtiyaç duymaktayız.
Verilerinizi işlemekteki temel amaçlarımız: KVKK kapsamında
kişisel veri olarak nitelendirilen kimlik bilgileriniz, adres, telefon
numaranız gibi iletişim bilgileriniz, vergi numaranız ve diğer bilgileri
kaydetmek, kağıt üzerinde ya da elektronik ortamda gerçekleştirilecek iş
ve işlemlere dayanak olacak bilgi ve belgeleri düzenlemek, ilgili mevzuat
uyarınca adli ve idari tüm yetkili makamlara öngörülen bilgi saklama,
raporlama

ve

bulunduğumuz
getirebilmek,

bilgilendirme
kanunlar

Kurumumuzca

hizmetlerimizi sunabilmektir.

yükümlülüklerine

kapsamındaki
sunulan

veya

uymak,

hizmetlerimizi
talep

edilen

bağlı
yerine
başka

Kişisel Verilerinizin Aktarılması:
Kurumumuz

nezdinde

bulunan

kişisel

verileriniz

bağlı

bulunduğumuz kanun ve mevzuat hükümlerinin zorunlu kıldığı/izin
verdiği kişi, kurum ve/veya kuruluşlarla; vatandaşlara sunulmakta olan
hizmetlerin yürütülmesi amacıyla il ve ilçe belediyelerle; bağlı bulunan
kanunlar

kapsamında

veya

kamu

kurumları

ve

belediyecilik

faaliyetlerimizi yürütmek üzere hizmet alınan üçüncü taraflara yasal
sınırlamalar çerçevesinde aktarılabilecektir.
Ayrıca kişisel verileriniz bağlı bulunan kanunlar kapsamında ve
mahkeme kararları gereği ilgili mahkeme, icra dairesi ve diğer kamu
kurumları/kuruluşları ile yasal sınırlar çerçevesinde paylaşılabilecektir.

Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi:
Kişisel verileriniz 5393 sayılı Belediye Kanunu ve diğer ilgili
mevzuatlar uyarınca onay ve/veya imzanızla tanzim edilen belediyecilik
işlemlerine ilişkin tüm beyanname/bilgilendirme formları ve sair
belgelerle, elektronik onay ve/veya imzanız ile yapacağınız bildirimlerle,
Kurumumuz, yerel hizmet birimleri, Web Sayfaları, Çağrı Merkezi,
Kiosklar gibi kanallar aracılığı ile sözlü, yazılı veya elektronik ortamda
olmak kaydıyla çeşitli yöntemlerle toplanmaktadır.

Kanun'un 11. Maddesi uyarınca haklarınız:
Kurumumuza başvurmak suretiyle kişisel verilerinizin;
a) İşlenip işlenmediğini öğrenme,
b) İşlenmişse bilgi talep etme,
c) İşlenme amacını ve amacına uygun kullanıp kullanılmadığını
öğrenme,
d) Yurt içinde/yurt dışında aktarıldığı 3. Kişileri bilme,
e) Eksik/yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme,
f) KVKK'nin

7.

Maddesinde

öngörülen

şartlar

çerçevesinde

silinmesini/yok edilmesini isteme,
g) (e) ve (f) maddeleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin
aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
h) Münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle
aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
i) Kanuna aykırı işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde
zararınızın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz.

Kanun

kapsamında

başvuru

yapabileceğiniz

veri

sorumlusu:
ALACA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Belediyemize “Denizhan Mah. Yozgat Cad. Cumhuriyet Meydanı
Yeni Hizmet Binası Alaca – ÇORUM – TÜRKİYE” adresinden posta yoluyla,
“+90 364 411 57 91-92” numarasından telefon yoluyla, “+90 364 411 51
75” numarasından faks yoluyla yahut “alaca@alaca.bel.tr” adresinden
elektronik posta göndererek başvuru yapabilirsiniz.
Başvuru yapılırken uyulması gereken usul ve esaslar hakkındaki
daha detaylı bilgiye Kişisel Verileri Koruma Kurumu'nun "Veri
Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ" ile ulaşabilirsiniz.

Sizlere daha kaliteli hizmet verebilmek ve mağduriyetinizin
tam anlamıyla giderilebilmesi için Türkiye’nin taraf olduğu
uluslararası düzenlemeler, Anayasa, 6698 sayılı Kişisel Verilerin
Korunması Kanunu ve sair mevzuat hükümlerine uygun bir
şekilde

ek’teki

gerekmektedir.

açık

rıza

beyan

formunu

doldurmanız

ALACA BELEDİYESİ
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA
AÇIK RIZA BEYAN FORMU

6698 sayılı “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” gereğince, kişisel verilerimin, özel
nitelikli kişisel verilerimin, iletişim bilgilerimin işlenmesine, tarafımca sözlü/yazılı ve/veya
elektronik ortamda verilen kimliğimi ve iletişim bilgilerimi belirleyen veya belirlemeye yarayanlar
da dahil olmak üzere her türlü kişisel verimin, Alaca Belediyesi tarafından işlenmesine, ilgili
mevzuatlar kapsamında paylaşım gerektiren sponsor şirketler ile ticari amaçla paylaşılmasına;
kişisel veriler ve iletişim bilgilerinin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununda
tanımlanan kapsamda aşağıda detayları verilen kişisel ve iletişim verilerin işlenmesine muvafakat
ettiğimi kabul, beyan ve taahhüt ederim.
Alaca Belediyesi, Çorum iline bağlı tarihi olarak kökleri oldukça eskiye dayanan bir ilçe
belediyesidir. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Belediye Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerine
dayanarak kamu hizmeti veren bir kamu tüzel kişiliğidir. Alaca Belediyesi’nin Türk Hukuk
mevzuatında yer alan yahut kaliteli belediyecilik anlayışıyla inisiyatif kullanarak ilaveten verdiği
hizmetlere ilişkin çeşitli işlemlerin yerine getirilmesi, operasyonların yürütülmesi ve geliştirilmesi,
tarafımca akdedilen danışmanlık sözleşmelerin gereklerinin yerine getirilmesi amaçlarıyla
doğrudan veya dolaylı olarak ilgili olan kimlik bilgilerimin, adres bilgilerimin, iletişim bilgilerimin
ve sair kişisel verilerimin; başta mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre
kadar muhafaza edilme ilkesi olmak üzere 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun
(“KVK Kanunu”) 4. maddesinde ifade edilen genel ilkelere uygun şekilde işlenebileceğini; elde
edilebileceğini, kaydedilebileceğini, işlenme amacıyla uygun süre zarfında fiziksel veya elektronik
ortamda güvenli bir şekilde depolanabileceğini, muhafaza edilebileceğini, değiştirilebileceğini,
yeniden düzenlenebileceğini, mevzuata uygun biçimde açıklanabileceğini ve aktarılabileceğini,
devralınabileceğini, sınıflandırılabileceğini, işlenebileceğini ya da verilerin kullanılmasının
engellenebileceğini; yukarıda belirtilen hususlarla ilgili olarak Belediye tarafından
bilgilendirildiğimi ve KVK Kanunu çerçevesinde açık rızam bulunduğunu kabul ve beyan ederim.
İşbu kişisel verilerimin, yukarıda belirtilen amaçlarla bağlı kalmak kaydıyla, Belediye
tarafından; Belediye ve iştirakı çalışanlarına, görevlilerine, grup şirketlerine (Şirket ve/veya iş
ortaklarına), kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına, faaliyetlerini yürütebilmek amacıyla,
hukuki zorunluluklar ve yasal sınırlamalar çerçevesinde bağımsız denetim şirketlerine, anket
şirketlerine, tarafıma verilecek hizmetlerin ve/veya faaliyetlerin yürütülmesi için Belediye’nin
hizmet aldığı veya birlikte çalıştığı iş ortaklarına ve hizmet sağlayıcılarına aktarılabileceğini ve bu
hususta açık rızam olduğunu kabul ve beyan ederim.
Ayrıca, Belediye ile paylaşmış olduğum kişisel verilerin doğru ve güncel olduğunu; işbu
bilgilerde değişiklik olması halinde değişiklikleri Şirkete bildireceğimi kabul ve beyan ederim.
KVK Kanunu’nda tanımlanan özel nitelikli kişisel verilerim de dahil olmak üzere ilgili
kişisel verilerimin işlenmesine, ilgili süreç kapsamında işlenme amacı ile sınırlı olmak üzere
kullanılmasına ve paylaşılmasına, gereken süre zarfında saklanmasına açık rızam olduğunu ve bu
hususta tarafıma gerekli aydınlatmanın yapıldığını; işbu metni, Alaca Belediyesi Kişisel Verilerin
Korunması ve İşlenmesi Politikası ve Aydınlatma Metnini okuduğumu ve anladığımı; ve metinde
belirtilen tüm bilgilendirmeler çerçevesinde Kurumunuza iletmiş olduğum veya Kurumunuzca
edinilen her türlü kişisel verilerimin, KVKK'da tanımlanan kapsamda haklarım saklı kalmak
kaydıyla, belirtilen amaç ve nedenlerle işlenmesine ve metinde belirtilen kişilere aktarılmasına
onay verdiğimi özgür iradem ile
Kabul Ediyorum
Kabul Etmiyorum
Tarih
Ad-Soyad
İmza

