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CENK YÜKSEL – CMBB (FRAKSİYON / Şirket) olarak, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (6698
sayılı KVKK) uyarınca, işleme amacı ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olacak şekilde kurumumuzda ya da yurt içi ve
yurt ve dışındaki organizasyonlarımız esnasında (tanıtım, imza günleri, eğitim,fuar, sosyal sorumluluk projeleri
gibi) açık rızanıza istinaden çekilmiş olan fotoğraf ve videolarınız sosyal medya hesaplarımızda, internet sitemizde
ve anlaşmalı olduğumuz medya kuruluşlarında yayınlanmak sureti ile paylaşılacaktır.
Yukarda bahsedilen verileriniz talebinize istinaden ilgili sosyal medya hesaplarından ve internet sitemizden
kaldırılacaktır.
Verileriniz kanunen bu kişisel verileri talep etmeye yetkili olan yurt içi resmi kurumlara ihtiyaç ve yazılı talep olması
durumunda 6698 sayılı KVKK’nın öngördüğü hallerde ve koşullarda gizli sınıflandırmasıyla aktarılacak,
devredilebilecek ve işlenebilecek olduğunu bildiririz.
6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu' nun 10, 11 ve ilgili diğer maddeleri uyarınca sahip olduğunuz
haklarınız ile ilgili detaylı bilgiye www.fraksiyonyayinlari.com internet sitemizde bulunan “6698 sayılı Sayılı
KVKK Aydınlatma Metni ve Kişisel Veri İşlem Yönetmeliği” mizden ulaşabilir, “Kişisel Veri Bilgi Talep
Formu” muzu ıslak imzalı olarak, FRAKSİYON YAYINLARI adına, “19 Mayıs Mah. Turaboğlu Sokak.
H.Yazgan İş Merkezi No:4 İç Kapı No:2 Kadıköy/İSTANBUL” adresine şahsen başvurarak elden, iadeli
taahhütlü posta yolu ile noter vasıtasıyla ulaştırabilir veya başvuru sahibince 5070 Sayılı Elektronik İmza
Kanunu’nda tanımlı olan “güvenli elektronik imza” veya sizlere ait diğer elektronik e-posta adreslerinizden imzalı,
taranmış olarak “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkına Tebliğ” in 5.maddesi uyarınca güvenli
elektronik
imza,
mobil
imza
kullanmak
suretiyle
“info@fraksiyonyayinlari.com,banu@
fraksiyonyayinlari.com” kayıtlı elektronik posta adreslerimize mail ile iletebilirsiniz.
Bu form ile yukarıda tabloda bildirilen FRAKSİYON YAYINLARI ‘na vermiş olduğunuz kişisel verilerinizin
açıklanan amaçlar doğrultusunda toplanmasına, işlenmesine, aktarılmasına ve diğer hususlarda herhangi bir etki
altında kalmaksızın açık rıza durumunuzu lütfen aşağıda beyan ediniz.
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