TÜRKİYE ORMANCILAR DERNEĞİ (TOD)
6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDAKİ
KANUN HÜKÜMLERİ İLE İLGİLİ AYDINLATMA METNİ

Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması
Kanununun 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine
Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri
sorumlusu sıfatıyla TÜRKİYE ORMANCILAR DERNEĞİ tarafından
hazırlanmıştır.
Derneğimiz Merkez Yönetim, Denetleme, Onur ve diğer kurullarında
görev yapan kişilerin, TOD Şube Yönetim ve Denetleme kurullarında görev
yapan kişilerin, TOD Temsilcilerinin, TOD çalışanlarının kişisel bilgileri
içeren belgeler ile birlikte TOD Üyelik Başvuru Formunda ve Yaralanma
Hakları (RIXOS) Başvuru Formunda yer alan kişisel bilgileri içeren belgelerin
asılları Dernekler Yönetmeliğinin 32 nci ve 39 uncu madde hükümleri
doğrultusunda, tarih ve sıra numarası ile evrak kayıt defterine kaydedilerek
dosyalanır. Özel kanunlarda belirtilen süreler saklı kalmak üzere,
kaydedildikleri defterlerdeki sayı ve tarih düzenine uygun olarak 5 (Beş) yıl
süreyle saklanır.
Bahse konu kişisel veriler, 6698 sayılı Kanunun 5. maddesinde yer alan
“Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu
olması” ve “İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek
kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu
olması” hukuki sebebine dayanarak işlenmektedir.
Söz konusu kişisel veriler hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi veya ilgili
mevzuatı gereği talep halinde adli makamlar veya ilgili kolluk kuvvetlerine
aktarılabilecektir. Ayrıca, Dernek üyesi kişilerin tamamının kişisel bilgileri,
DERBİS (Dernekler Bilgi Sistemi) Sistemine girilerek İç İşleri Bakanlığı/Sivil
Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü ile paylaşılmaktadır. Yukarıda belirtilen
istisnalar hariç olmak üzere kişisel veriler; herhangi bir veri kayıt sisteminin
parçası olmak kaydıyla tamamen veya kısmen otomatik ya da otomatik
olmayan yollarla kaydedilmemekte, depolanmamakta, aktarılmamakta,
açıklanmamakta, değiştirilmemekte, yeniden düzenlenmemekte ve
sınıflandırılmamaktadır.
6698 sayılı Kanunun ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11 inci maddesi
kapsamındaki taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları
Hakkında Tebliğe” göre Cumhuriyet Mah. Tuna Cad. No: 5/8 Kızılay-Ankara
adresine yazılı olarak veya üyeliğinizin teyit edildiği elektronik posta
Üzerinden ormancilarder@ttmail.com e-posta adresine iletebilirsiniz.
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