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Açık Rıza – Aydınlatma Bildirimi 
 
Veri Sorumlusu  
İMMİB 
Dış Ticaret Kompleksi A Blok Çobançeşme Mevkii Sanayi Caddesi Yenibosna Bahçelievler 
İstanbul 
0212 454 0000 
immib@immib.org.tr 
immib@hs01.kep.tr 
 
Hangi Kişisel Verileriniz ne Amaçla İşleniyor? 
Kolombiya Sektörel Ticaret Heyeti kapsamında aşağıda belirtilen kişisel verileriniz kaydedilecektir. 
 

1. E-mail adresi 
2. Cep-Telefonu 
3. Kimlik/Pasaport Bilgileri 
4. SGK Hizmet Listesinde yer alan bilgiler 

 
Bu kişisel verileriniz  

1. Organizasyon ile ilgili tarafınızla iletişime geçmek 
2. Seyahat organizasyonunuzu yapmak 
3. Ticaret Bakanlığına teşvik başvurusu yapmak amacıyla işlenecektir.  

 
Verileriniz 10 sene süre ile kaydedilecektir.  
 
Üçüncü Taraflarla Paylaşım 
Bu Kişisel verileriniz,  
Organizasyonun koordinasyonunu sağlamak amacıyla çalışacağımız acenteler ile paylaşılacaktır. 
Kişisel verileriniz burada belirtilen amaçların haricinde ve burada belirtilen taraflar haricinde bir 
tarafla paylaşılmayacaktır. Alınan kişisel verilerinizin güvenliği için İMMİB olarak azami dikkat ve 
özenin gösterilmesini sağlayacağız. 
 
Kişisel Veri Sahibinin Hakları 

 Kişisel veri 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 ve 

bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 
 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, 

işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya 
yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin 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, 
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 Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın 
giderilmesini talep etme haklarına sahiptir. 

 
https://www.immib.org.tr/tr/kurumsal-kisisel-verilerin-korunmasi-1.html adresinden kişisel veri 
politikamıza ulaşabilir ve haklarınızı öğrenebilirsiniz. 
 
Etkinlik ve Haber Duyuruları Hakkında 
Aşağıda “Evet” kutucuğunu işaretlediğim haber, etkinlik ve duyurularla ilgili seçtiğim iletişim kanalı 
aracılığı ile haberdar edilmeyi kabul ediyorum. 
 
Evet Hayır İlgi Kategorisi Eposta SMS Tüm 

Kanallar 
 ☐   ☐ Tümü    ☐   ☐     ☐ 
 ☐   ☐ İhracata dair gelişmeler    ☐   ☐     ☐ 
 ☐   ☐ Fuar, heyet vb. organizasyonlar    ☐   ☐     ☐ 
 ☐   ☐ Törenler (ödül vb.)    ☐   ☐     ☐ 
 ☐   ☐ Eğitim ve seminerler    ☐   ☐     ☐ 
 ☐   ☐ Projeler ve yarışmalar    ☐   ☐     ☐ 
 ☐   ☐ Çalıştaylar    ☐   ☐     ☐ 
 ☐   ☐ Başkan Mesajları    ☐   ☐     ☐ 

 
 
Yukarıda yazılı olan metni okudum ve anladım. Kişisel verilerimin bu aydınlatma bildiriminde 
yer alan şartlar dahilinde işlenmesini ve bu bildirimde yer alan 3. taraflarla paylaşılmasını 
kabul ediyorum. 
 
Ad Soyad: 
  
TCK No: 
 
İmza 

 
 
  


