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TEKNOLOJİDE KADIN DERNEĞİ (WTECH)
TARIMDA TEKNOLOJİK VE İNOVATİF ÇÖZÜMLER
YARIŞMASI AYDINLATMA METNİ
Bu Aydınlatma Metni Teknolojide Kadın Derneği ("WTech") tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin
Korunması Kanununun (“KVKK”) 10. maddesi uyarınca WTech'in Tarımda Teknolojik Ve İnovatif
Çözümler Yarışması'na katılımınız kapsamında erişeceği kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin olarak
sizi bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır.
İşlenecek Kişisel Verileriniz
Üniversitelerden katılıyorsanız; adınız, soyadınız, doğum tarihiniz, TC kimlik numaranız, elektronik
posta adresiniz, cep telefonunuz, öğrenim durumunuz, üniversiteniz, bölümünüz ve sınıf bilgileriniz ve
görüntünüz.
Girişimci olarak katılıyorsanız; adınız, soyadınız, doğum tarihiniz, T.C. kimlik numaranız, elektronik
posta adresiniz, cep telefonunuz, görüntünüz, pozisyonunuz ve özgeçmiş bilgileriniz ayrıca; şirketinizin
resmi unvanı, adresi, vergi dairesi, vergi numarası.
Ayrıca adayların adli sicil kaydı, sigorta beyanı ve vergi borcu beyanı bilgileri işlenmektedir.
Kişisel Verileri İşleme Amaçları ve Aktarılacağı Üçüncü Kişiler
Kişisel verileriniz, yarışmaya katılımınız kapsamında değerlendirme sürecinin yönetilmesi, WTech'in
çalışma konuları doğrultusunda sağlanacak hizmetlerin yasal çerçevede tam ve zamanında
sunulabilmesi, projenin tanıtım çalışmaları, yarışma başvurularının arşivlenmesi, Wtech’in daha sonra
düzenleyeceği yarışma ve etkinliklerden başvuran adayların haberdar edilmesi amaçlarıyla işlenecektir.
Kişisel verileriniz, değerlendirme dosyaları ile birlikte yarışmanın jüri üyeleri ve projenin sözleşmeli
koordinasyon şirketi olan Skare Gıda Pazarlama Ticaret Limited Şirketi’nin (Kök Projekt)
başvuruları toplaması amacıyla üçüncü taraflara aktarılabilecektir. Ayrıca kişisel verileriniz
şirketimizin yabancı alt yapılı e-posta sistemi kullanması nedeniyle, açık rızanıza bağlı olarak yurt dışına
aktarılacaktır.
Kişisel Verilerin Hangi Hukuki Sebebe Dayanılarak İşlendiği ve Toplanma Yöntemi
Kişisel verileriniz, KVKK'nın 5. maddesinde belirtilen “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar
vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaati için zorunlu olması”, "bir sözleşmenin kurulması
veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin
işlenmesinin gerekli olması" hukuki sebeplerine dayalı olarak her türlü sözlü, yazılı ya da elektronik
ortamda, katılım formu vasıtasıyla, elektronik, otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin
parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun şekilde,
yukarıda açıkça belirtilen meşru amaçlarla bağlantılı ve sınırlı olmak kaydıyla, ölçülülük prensibi
çerçevesinde toplanmakta, kullanılmakta, kaydedilmekte, depolanmakta ve işlenmektedir. Adli sicil
kaydınızdan oluşan özel nitelikli kişisel veriniz açık rızanıza bağlı olarak işlenmektedir.
Haklarınız
KVKK’nın 11. maddesi uyarınca kişisel verilerinizin işlenmesine ilişin olarak;
● 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,
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Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
Amaç, süre ve meşruiyet prensipleri dâhilinde değerlendirilmek üzere Kişisel Verilerinizin
işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde silinmesini veya yok edilmesini
isteme,
Kişisel verilerinizin düzeltilmesi, silinmesi ya da yok edilmesi halinde bu işlemlerin Kişisel
Verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
İşlenen Kişisel Verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi
durumunda aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması halinde bu sonuca itiraz etme,
Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi ve bu sebeple zarara uğramanız hâlinde
zararın giderilmesini talep etme,

haklarına sahipsiniz.
Bu kapsamda, yukarıda belirtilen haklarınıza ilişkin taleplerinizi kimliğinizi tespit edici bilgi ve
belgelerle aşağıdaki adreslere yazılı başvuruda bulunarak kullanabilirsiniz:
E-posta adresi: info@tarimdakadinliderler.com
WTech, talebinizi niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak
sonuçlandıracaktır. Taleplerinizin yerine getirilmesi sebebiyle bir maliyet doğması hâlinde yalnızca
Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücretleri sizden talep edebiliriz.

Tarımda Teknolojik Ve İnovatif Çözümler Yarışması Aydınlatma Metnini okudum, anladım.

