KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ
KONUŞMACI/KATILIMCI AYDINLATMA FORMU
1) Veri Sorumlusu
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca, veri sorumlusu sıfatıyla hareket
eden Moment Eğitim Araştırma Sağlık Hizmetleri ve Ticaret Anonim Şirketi (“Amerikan Hastanesi”) ile
Halikarnas Özel Sağlık Hizmetleri ve Sağlık Malzemeleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (“Bodrum
Amerikan Hastanesi”) ve Koç Üniversitesi’nin iktisadi kuruluşu olan Koç Üniversitesi Hastanesi (“Koç
Üniversitesi Hastanesi”), (tek tek “Kurum” birlikte “Kurumlar”) tarafından kişisel verileriniz aşağıda
açıklanan kapsamda işlenebilecektir.
Kişisel verilerinizin Kurum tarafından işlenme amaçları konusunda detaylı bilgilere,
https://www.amerikanhastanesi.org/kisisel-verilerin-korunmasi,
https://www.amerikanhastanesi.org/bodrum-amerikan-hastanesi/kisisel-verilerin-korunmasi
ve
https://www.kuh.ku.edu.tr/kisisel-verilerin-korunmasi linklerinden erişilebilen ilgili Kişisel Verilerin
Korunması ve İşlenmesi Politikası’ndan (“Politika”) ulaşabilirsiniz.
2) Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği
Toplanan kişisel verileriniz, Kurumlarca gerçekleştirilen etkinlikte (“Etkinlik”) konuşmacı olarak yer
almanızın sağlanması kapsamında size teklif sunulması, teklifi kabul etmeniz halinde kaydınızın
sağlanması; Etkinlik’e katılımcı olarak katılım sağlayacağınız hallerde başvurunuzun alınması,
değerlendirilmesi; Etkinlik’e katılımınızın sağlanmasına yönelik olarak gerekli çalışmaların iş
birimlerimiz tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi; fotoğraf veya video kayıtlarınızın
Etkinlik’in görselleştirilerek kamuya tanıtılması, bilgi verilmesi, farkındalığın arttırılması amacıyla
Kurumlar’ın sosyal medya hesaplarında, internet sitelerinde ve Kurum içi ve dışı sair mecralarda
yayımlanması; paylaştığınız iletişim bilgilerinize tanıtım, duyuru ve benzeri ticari elektronik ileti
gönderilmesi amaçlarıyla işlenmesi (“Amaçlar”) kapsamında Kanun’un 5. maddesinde belirtilen kişisel
veri işleme şartları dahilinde işlenebilecektir.
3) İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği
Toplanan kişisel verileriniz; Amaçlar’ın gerçekleştirilmesi doğrultusunda, tedarikçilerimize, kanunen
yetkili kamu kurumlarına ve kanunen yetkili özel kişilere Kanun’un 5. maddesinde yer alan veri işleme
şartları kapsamında Kanun’un 8. maddesinde belirtilen kişisel verilerin aktarılmasına ilişkin kurallara
uygun olarak aktarılabilecektir.
Açık rızanızı vermeniz halinde işlem güvenliği bilginiz Etkinlik’in düzenlenmesi için kullanılacak online
platform hizmetinin tedarik edilmesi amacı ile yurt dışında mukim tedarikçi Microsoft Inc. ile açık
rızanıza dayalı olarak Kanun’un 9. maddesinde belirtilen kişisel verilerin aktarılmasına ilişkin kurallara
uygun olarak paylaşılabilecektir.
4) Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi
Kişisel verileriniz, Etkinlik’e katılımınızın sağlanması amacıyla elektronik ortamda internet sitelerimiz,
formlar ve e-posta kanalları ile toplanmaktadır. Kişisel verileriniz, Kanun’un 5. maddesinde belirtilen
kişisel veri işleme şartları uyarınca aşağıdaki hukuki sebeplere dayanılarak işlenmektedir.
Bu kapsamda kişisel verileriniz Etkinlik’te konuşmacı olarak yer almanızın sağlanması kapsamında size
teklif sunulması, teklifi kabul etmeniz halinde kaydınızın sağlanması; Etkinlik’e katılımcı olarak katılım
sağlayacağınız hallerde başvurunuzun alınması, değerlendirilmesi; Etkinlik’e katılımınızın sağlanmasına
yönelik olarak gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin
yürütülmesi amaçlarıyla Kanun’un 5/2(c) maddesi kapsamında bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla
doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli
olması hukuki sebebine dayalı olarak işlenmektedir.
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Açık rızanızı vermeniz halinde fotoğraf veya video kayıtlarınız Etkinlik’in görselleştirilerek kamuya
tanıtılması, bilgi verilmesi, farkındalığın arttırılması amacıyla Kurumlar’ın sosyal medya hesaplarında,
internet sitelerinde ve Kurum içi ve dışı sair mecralarda yayımlanması amacıyla ve kimlik ile iletişim
bilgileriniz paylaştığınız iletişim bilgilerinize tanıtım, duyuru ve benzeri ticari elektronik ileti
gönderilmesi amacıyla açık rızanıza dayalı olarak işlenmektedir.
5) İlgili Kişinin Kanun’un 11. Maddesinde Sayılan Hakları
İlgili kişi olarak Kanun’un 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz:
 Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını
öğrenme,
 Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 Kişisel verileriniz eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve
bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini
isteme,
 Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini
gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok
edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü
kişilere bildirilmesini isteme,
 İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle
aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın
giderilmesini talep etme.
Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı, mevzuata uygun olarak Kurumumuza
iletebilirsiniz. Başvurunuzu dilerseniz https://www.amerikanhastanesi.org/kisisel-verilerin-korunmasi,
https://www.amerikanhastanesi.org/amerikan-tip-merkezi/kisisel-verilerin-korunmasi
,
https://www.amerikanhastanesi.org/bodrum-amerikan-hastanesi/kisisel-verilerin-korunmasi
ve
https://www.kuh.ku.edu.tr/kisisel-verilerin-korunmasi adreslerinde bulunan ilgili başvuru formu ile
iletebilirsiniz. Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvurularınız ücretsiz
olarak sonuçlandırılacaktır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma
Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.
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KİŞİSEL VERİLERİNİN İŞLENMESİ AÇIK RIZA FORMU
Konuşmacı/Katılımcı Aydınlatma Metni kapsamında görsel kaydımın Etkinlik’in tanıtılması ve
Kurumlar’ın sosyal medya hesaplarında, internet sitelerinde ve sair mecralarda yayımlanması ile kimlik
ve iletişim verilerimin ticari elektronik ileti gönderilmesi amacıyla işlenmesini ve bu amaçla hizmet
alınan tedarikçilerle paylaşılmasını; işlem güvenliği bilgimin Etkinlik’in düzenlenmesi için kullanılacak
online platform hizmeti için yurt dışında mukim tedarikçi Microsoft Corp. ile paylaşılmasını kabul
ediyorum. Fikri mülkiyet hakları beyanını okudum, kabul ediyorum.

FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI BEYANI
Etkinlik kapsamında sağladığım fotoğraf ve video görüntüsünün ve bunların teknik yöntemlerle
çeşitli işlemlere tabi tutulmuş versiyonlarının (“Materyal”) Moment Eğitim Araştırma Sağlık
Hizmetleri ve Ticaret Anonim Şirketi (“Kurum”) tarafından herhangi bir süre ve yer sınırı olmaksızın
yazılı ve görsel mecralarda, sosyal medya hesaplarında, web sitesinde serbestçe ve bu içeriklerin
üçüncü kişiler tarafından indirilebilir, paylaşılabilir şekilde; üzerinde doğmuş/doğabilecek olan Fikir
ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamındaki her türlü kullanma, işleme, çoğaltma, yayma, temsil, işaret,
ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim/yayın hakları da dahil tüm mali haklar
ile manevi hakları kullanma yetkilerini ve ayrıca Türk Medeni Kanunu ile diğer ilgili mevzuat
çerçevesinde mevcut olan tüm hakları Kurum’a devrettiğimi/devretmeyi taahhüt ettiğimi; Etkinlik
için hizmet alınan üçüncü kişiler ile paylaşılmasına muvafakat ettiğimi, Materyal’in kullanılmasını,
çoğaltılmasını, satılmasını, dağıtılmasını, saklanmasını ve yayımlanmasını ve internet ve intranet
dahil dijital ortamlarda yer almasını ve umuma iletilmesini ve bu haklara ilave olarak Materyal
üzerindeki haiz bulunduğum/bulunacağım komşu hakları münhasıran, gayrikabili rücu, süresiz ve
bedelsiz olarak, yurt içi veya yurt dışında herhangi bir yer, içerik, mecra ve sayı ya da diğer bir unsur
sınırlaması olmaksızın Kurum’a devrettiğimi veya devretmeyi taahhüt ettiğimi, tüm bu kullanımlar
nedeni ile hiçbir ücret, telif hakkı, alacak, tazminat ve sair herhangi bir hak ve talep iddiasında
bulunmayacağımı ve hak sahibi olarak işbu muvafakatnameyi imzalamaya tam yetkili olduğumu, bu
kapsamda her türlü izin ve yetkinin tarafıma ait olduğunu gayrikabili rücu kabul, beyan ve taahhüt
ederim.

Ad Soyad:
Tarih:
İmza:
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PRIVACY NOTICE ON THE PROTECTION AND PROCESSING OF SPEAKER / PARTICIPANT
PERSONAL DATA
1) Data Controller
As per Law No. 6698 on the Protection of Personal Data (“Law”), your personal data may be processed
within the scope described below by data controllers, Moment Eğitim Araştırma Sağlık Hizmetleri ve
Ticaret Anonim Şirketi (“American Hospital”), Halikarnas Özel Sağlık Hizmetleri ve Sağlık Malzemeleri
Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (“Bodrum American Hospital”), and Koç University Hospital as the
economic institution of Koç University (“Koç University Hospital”), (individually “Institution”,
collectively “Institutions”).
You can find detailed information on the purposes of processing your personal data by the Institution
in the text titled the Policy on the Protection and Processing of Personal Data (“Privacy Policy") in the
following links:
https://www.amerikanhastanesi.org/kisisel-verilerin-korunmasi
https://www.amerikanhastanesi.org/bodrum-amerikan-hastanesi/kisisel-verilerin-korunmasi
https://www.kuh.ku.edu.tr/kisisel-verilerin-korunmasi
2) Purposes of Processing Personal Data
Your personal data may be processed for the following purposes (“Purposes”) within the scope of the
data processing bases specified in Article 5 of the Law ;submitting an offer for your participation as a
speaker at the event organized by the Institutions ("Event"), and making your registration if you accept
the offer; receiving and evaluating your application in cases where you will participate to the Event as
a participant; carrying out the necessary work for your participation in the Event by our work units and
carrying out the relevant business processes; publishing your photo or video recordings on the
Institutions' social media accounts, websites, and other internal and external media in order to
promote the Event with visuals, providing information, and raising awareness; sending promotions,
announcements, and similar commercial electronic messages to the contact information you shared.

3) Recipient Parties and Purposes for Transferring Personal Data
Your personal data may be transferred to our suppliers, legally authorized public institutions, and
legally authorized private persons to fulfil the purposes of processing personal data, within the scope
of data processing legal bases specified in Article 5 and the provision of the transfer of personal data
specified in Article 8 of the Law.

Provided that you give your explicit consent, your transaction security information will be transferred
to Microsoft Inc., supplier located abroad for the purpose of supplying the online platform service to
be used to organize the Event based on your explicit consent, in accordance with the provision of the
transfer of personal data specified in Article 9 of the Law.
4) The Method and Legal Basis of Collecting Personal Data

Your personal data are collected electronically through our websites, forms, and e-mails in order to
ensure your participation in the Event. Your personal data are processed based on the following legal
bases in accordance with the conditions for processing personal data specified in Article 5 of the Law.
In this context, your personal data are processed for the purposes of submitting an offer for your
participation as a speaker at the Event, making your registration if you accept the offer; receiving and
evaluating your application in cases where you will participate in the event as a participant; carrying
out the necessary work for your participation to the Event by our work units and carrying out the
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relevant business processes based on the legal basis regarding the processing of personal data of the
parties of a contract is necessary, provided that it is directly related to the establishment or
performance of the contract within the scope of the Article 5/2(c) of the Law.
Provided that you give your explicit consent, your personal data may be processed for publishing your
photo or video recordings on the Institutions' social media accounts, websites, and other internal and
external media in order to promote the Event with visuals, providing information, and raising
awareness; sending promotion announcements and similar commercial electronic messages to the
contact information you shared.
5) Data Subjects Rights as Envisaged Under Article 11 of the Law
As the data subject, we declare that you have the following rights in accordance with Article 11 of the
Law:


To learn whether your personal data are being processed,



To request information if your personal data have been processed,



To learn the purpose of the processing of your personal data and whether they have been used
accordingly,



To learn which third parties domestic or abroad your personal data has been transferred to,



To request rectification in case your personal data has been processed incompletely or
inaccurately and to demand the operations in this regard be reported to third parties your
personal data has been transferred to,



To demand the erasure or destruction of your personal data in case the reasons necessitating
the processing have disappeared even though it was processed in accordance with the Law
and other relevant provisions and to demand the operations in this regard be reported to third
parties your personal data has been transferred to,



To object the occurrence of any consequence that is to your detriment by means of analysis
of personal data solely through automated systems,



To demand compensation for the damages that you have suffered as a result of unlawful
processing of your personal data.
You can submit your applications to our Institution regarding your rights listed above in accordance
with the legislation.You can submit your applications through the application forms on the following
links:
https://www.amerikanhastanesi.org/kisisel-verilerin-korunmasi
https://www.amerikanhastanesi.org/amerikan-tip-merkezi/kisisel-verilerin-korunmasi
https://www.amerikanhastanesi.org/bodrum-amerikan-hastanesi/kisisel-verilerin-korunmasi
https://www.kuh.ku.edu.tr/kisisel-verilerin-korunmasi
Depending on the nature of your request, your application will be concluded as soon as possible, within
30 days at the latest and in principle, free of charge. However, if the process requires additional costs,
a fee may be demanded according to the tariff determined by the Personal Data Protection Board.
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EXPLICIT CONSENT FORM FOR THE PROCESSING OF PERSONAL DATA
Within the scope of the Speaker / Participant Privacy Notice, I hereby agree on the processing of my
visual recordings for being published on the Institutions' social media accounts, websites, and other
internal and external media in order to promote the Event, of my identity and contact details for
sending commercial electronic messages and being shared with suppliers for this purpose; my
transaction security information to be shared with the supplier Microsoft Corp. located abroad for the
purpose of providing the online platform service to be used in the organization of the Event. I hereby
declare and accept the Intellectual Property Rights statement.

INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS STATEMENT
I hereby acknowledge, declare and expressly consent that I assign the rights over my photo or video
recordings provided within the scope of the Event and their different versions subjected to various
processes by various technical methods (“Material”) to Moment Eğitim Araştırma Sağlık Hizmetleri ve
Ticaret Anonim Şirketi (“Institution”), without any time and place limit; that the Material can be used
in printed and visual media, on the Institution’s social media accounts and website without constraint,
and can be downloaded and shared by third parties; I guarantee to assign to the Institution all the
economical and moral rights, including all copyrights within the context of Intellectual and Artistic
Works Law, for use, adaptation, reproduction, distribution, representation, and the rights to
communicate to the public by devices enabling the transmission of signs, sounds and/or images, now
and in the future; in addition to the rights within the frame of the Turkish Civil Code and other related
legislations. I give my consent for the Material to be shared with third parties from whom service is
received for the Event and I guarantee to assign to the Institution all the rights of the Material
irrevocably, indefinitely, and free of charge, without any constraint on place, content, media, quantity,
or any other, within the country or abroad, to be used, reproduced, sold, distributed, stored, published,
taken place in digital media including the internet and intranet, and communicated to the public as
well as the neighbouring rights that I have /will have in the future concerning said Material. I
irrevocably accept, declare and guarantee that I will not claim any fees, copyrights, receivables,
compensation, or any other rights and demands for all these aforementioned uses, that I am fully
authorized to sign this consent as the right owner, and in this context, all kinds of authority and
warranty belong to me.

Name Surname:
Date:
Signature:
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