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KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ HAKKINDA RIZA BEYANI
Kişisel verileriniz veri sorumlusu sıfatıyla Kabataş Belediye Başkanlığı (“Belediye”)
tarafından 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca aşağıda
açıklanan kapsamda işlenebilecektir. Toplanan kişisel verileriniz, Kanun’da öngörülen temel
ilkelere uygun olarak ve Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları
dâhilinde Belediye tarafından aşağıda açıklanan amaçlar kapsamında işlenebilecektir.
Verilerin işlenmesinde sorumluluk bilinci ve hassasiyetle hareket edilmektedir.
İşbu Kişisel Verilerin İşlenmesi Hakkında Rıza Beyanı (“Rıza Beyanı Metni”), 6698
Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) hükümleri doğrultusunda ve Kabataş
Belediye Başkanlığı bünyesinde işlenecek olan kişisel verileriniz ve bu verilerin işleme
amaçları hakkında tarafınızı bilgilendirmek ve bilgilendirmeye dayalı olarak rızanızı temin
etmek amacıyla hazırlanmıştır.
1. Açıklamalar
1.1 İşlenecek Kişisel Verilerin Kapsamı
Kabataş Belediye Başkanlığı uhdesinde işlenecek olan kişisel verileriniz ve bu verilerin
işlenmesindeki amaçlar aşağıdaki gibidir;
Kimlik bilgileriniz belediye hizmetlerinde kullanılmak üzere gerekli çalışmaların iş
birimlerimiz tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi, Belediye'nin ve
Belediye ile iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin
temini kapsamında kişisel verileriniz işlenebilecektir. İşleminin mahiyeti elektronik olarak
saklanması, ilgili kamu kurum ve kuruluşları ve iş ortaklarımızla paylaşması ile sınırlıdır.
E-posta Telefon ve Adres bilgileriniz belediye hizmetlerinde kullanılmak üzere gerekli
çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi için
sizinle iletişime geçebilmek belediye hizmetleri ile ilgili bilgi verebilmek, belediye hizmet

masası üzerinden yapmış olduğunuz başvuru süreci ve sonuçları ile adınıza
oluşabilecek ruhsat, vergi beyannamesi - bildirimi, harç, ücret ve ödeme bilgileriniz
hakkında bilgilendirmek amacıyla işlenecektir. İşleminin mahiyeti elektronik olarak
saklanması, ilgili kamu kurum ve kuruluşları ve iş ortaklarımızla paylaşması ile sınırlıdır.
Araç Plaka bilginiz belediye otopark hizmetlerinden faydalanmanız durumunda
oluşabilecek otopark ücretini tahakkuk ve tahsil edilebilmek amacıyla işlenecektir.
İşleminin mahiyeti elektronik olarak saklanması, ilgili kamu kurum ve kuruluşları ve iş
ortaklarımızla paylaşması ile sınırlıdır.
Adli sicil kaydınız belediyemize iş başvurusu yapmanız durumunda işe alım işleminin
mahiyeti elektronik ve fiziksel belge olarak saklanması ve yetkili kamu kurum ve
kuruluşları ve iş ortaklarımızla paylaşılması ile sınırlıdır.
Sağlık raporunuz belediyemize iş başvurusu yapmanız durumunda işe alım işleminin
mahiyeti elektronik ve fiziksel belge olarak saklanması ve yetkili kamu kurum ve
kuruluşları ve iş ortaklarımızla paylaşılması ile sınırlıdır.
Video görüntüsü belediye hizmet noktalarında güvenlik amacıyla işlenecektir. İşleminin
mahiyeti elektronik olarak saklanması ve yetkili kamu kurum ve kuruluşlarıyla
paylaşılması ile sınırlıdır.
1.2 İşleme esasları
Kişisel verileriniz;
Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olarak,
Doğru ve gerektiğinde güncel biçimde,
Belirli, açık ve meşru amaçlarla,
İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak işlenecektir.
Özel nitelikli kişisel verileriz;
Adli sicil kaydı
Sağlık raporu
Video Görüntüsü
1.3 İşleme Süresi
Kişisel veriler ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre
kadar muhafaza edilecektir. Kişisel veriler işlenme amaçları sona erdiğinde silinecek, yok
edilecek veya anonim hale getirilecektir.

1.4 Haklarınız
Kişisel verilerinizin her zaman hukuka uygun olarak işlenebilmesini teminen;
Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp
kullanılmadığını öğrenme,
Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini
isteme,
Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen,
işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin
silinmesini veya yok edilmesini isteme,
Eksik veya yanlış işlenmiş olması sebebiyle ilgilinin talebi üzerine verinin
düzeltilmesi halinde düzeltildiğinin ve işlenme sebeplerinin ortadan kalkması
sebebiyle verinin silindiğinin, yok edildiğinin veya anonim hale getirildiğinin, kişisel
verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle
kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, kişisel verilerin
kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın
giderilmesini talep etme haklarınız bulunmaktadır.
1.5 Rıza Beyanının Hukuki Mahiyeti ve Sonuçları
Kanun uyarınca, Kanunda tanımlanan ve ilgilinin açık rızasının alınmasını
gerektirmeyen istisnai haller saklı kalmak koşuluyla; kişisel verilerin işlenebilmesi/aktarılması
için ilgili kişiden açık rıza alınması gerekmektedir.
Kanunun 3. maddesine göre açık rızanın bilgilendirmeye dayanması gerekmektedir.
İşbu sebeple aşağıda yer alan ilgili rıza beyanı/beyanlarını imzalamadan önce işbu metnin 1.
maddesinde yer alan açıklamalar dikkatli biçimde okunmalıdır.
İlgili rıza beyanını onaylamanız halinde işlenmesine muvafakat gösterdiğiniz veriler
bakımından “açık rıza’ nız alınmış olacak ve kişisel verileriniz 6698 sayılı Kişisel Verilerin
Korunması Kanunu hükümleri çerçevesinde işlenebilecektir.
Açık rıza yalnızca işlenmesine onay verdiğiniz kişisel veriler ve bunların işlenme
amaçları ile sınırlı olarak işlenecektir.
Kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin talepleriniz için İlgili Kişi Başvuru Formunda
belirtilen hususlara göre tarafımıza iletebilirsiniz.
2. Rıza Beyanı
2.1 Kişisel Verilerin İşlenmesi Yönünden Rıza Beyanları
Kabataş Belediye Başkanlığı tarafından işlenmesi öngörülen ve işbu Rıza Beyanı ve
Aydınlatma Metnini okudum. Rıza beyanının “1.1 maddesinde yer alan kişisel verilerimin
işleme ve aktarma amacı ile sınırlı olmak üzere işlenmesini hiçbir baskı altında kalmadan
onaylıyorum / onaylamıyorum.

