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JPL BULUŞ YARIŞMASI KVKK AÇIK RIZA FORMU 
Veri Sorumlusu, Özdisan Elektronik Pazarlama San.Tic. Anonim Şirketi (bundan böyle “Şirket” 
olarak anılacaktır) olarak , 2022 JPL Buluş Yarışması kapsamında ,başta özel hayatın gizliliği olmak 
üzere, temel hak ve özgürlüklerin korunması amacıyla hazırlanarak yürürlüğe giren "6698 sayılı 
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu" (KVKK) uyarınca kişisel verileriniz hakkında sizleri 
bilgilendirmek ve bu kapsamda Açık Rıza Onayınızı almak istiyoruz. 
 
1.KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMİ:  
Kişisel verileriniz, Şirketimizin Organizasyonda kullandığı Lokasyonlarında, Organizasyon 
Sorumlularımız tarafından sizlere teslim edilen 2022 JPL Buluş Yarışması başvuru Formları ve diğer 
evraklarla yazılı,görsel,elektronik ve sözlü olarak toplanabilmektedir. 
 
2.TOPLANAN KİŞİSEL VERİLERİNİZ VE İŞLEME AMAÇLARI:  
2022 JPL Buluş Yarışması bünyesinde T.C. Organizasyonunda toplanan Kişisel Verileriniz: 

• Eser Sahibine ilişkin  fotoğraflar, video ve/veya ses bandı kayıtları , 
• Eser Sahibi ve/veya Velisi/Vasisinin Kimlik ve İletişim Verileri,(Adı Soyadı,TC Kimlik 

Numarası,Cep Telefonu,İkamet ve İletişim Adresi), 
 

Toplanan Kişisel Verilerinizi İşleme Amaçlarımız: 
• Amerika Birleşik Devletleri, California Eyaleti’nde yerleşik California Teknoloji 

Enstitüsüne(Enstitü) bağlı JPL (Jet Propulsion Laboratory) Laboratuvarının düzenlediği 2022 
Buluş Yarışmasına katılım sağlanması amacıyla başvuru belgeleri ve sanat eserlerinin 
yarışmanın T.C. ayağını Organize eden Özdisan Elektronik firmasının yetkililerine teslim 
edilmesi, 

• Eser Sahibi tarafından , California Teknoloji Enstitüsü'ne (Enstitü) ve Jet Propulsion 
Laboratuvarı'na (JPL) ve/veya Şirkete teslim ettiği sanat eserleri ile ilgili kullanım hakları, 
türev çalışmalar oluşturma ve/veya görüntüleme hakkı verilmesi, 

• 6698 Sayılı KVKK ve 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununa ilişkin Mevzuat 
hükümlerine, Sözleşmeden doğan yükümlülüklere, Şirket politikalarına ve uygulama 
kurallarına uyumun takip edilmesi, 

• Mevcut Şirket kuralları ve politikaları çerçevesinde kişisel veri işlenmesinin gerekli olduğu 
için öngörülmüş olması. 

3.KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILABİLECEĞİ KİŞİ/KURULUŞLAR:  
Yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda kişisel verileriniz;  
 

• Yarışmanın T.C. Organizasyonunu üstlenen ve DES Sanayi Sitesi 104 Sok.A07 Blok No:54-
56 Yukarı Dudullu /Ümraniye/İSTANBUL adresinde mukim, Şirket’e, 

• 4800 Oak Grove Drive Pasadena, CA 91109 Amerika Birleşik Devletleri adresinde Mukim 
California Teknoloji Enstitüsüne(Enstitü) bağlı JPL (Jet Propulsion Laboratory) 
Laboratuvarına, 

Öngörülen koşullar ve 6698 Sayılı Kanun hükümlerince aktarılacaktır. 
 
4.YARIŞMA KATILIM TAAHHÜDÜ: 
Şirket ve Enstitü'ye, bu tür fotoğraflar, kayıtlar ve sanat eserim ile ilişkili ismimi kullanma hakkını 
veriyorum. Fotoğrafımın çekilebileceğini ve/veya video veya ses kaydına alınabileceğini ve Enstitü 
dışındaki kişilerin resimleri veya kayıtları kısmen veya tamamen görüntülemesinin mümkün olduğunu 
anlıyorum. Ayrıca Şirkete gönderdiğim herhangi bir eserin Şirketin/Enstitü'nün takdirine bağlı olarak 
yeniden düzenlenebileceğini veya kamuya açık olarak görüntülenebileceğini anlıyorum. Resmimin, 
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eserimin veya adımın kullanımının JPL ve Şirket siteleri ve diğer herkesin görebileceği sosyal medya 
siteleri dahil olmak üzere herkese açık internet sitelerinde yayınlanmasını içerebileceğinin tamamen 
farkındayım ve kabul ediyorum. Herhangi bir bitmiş ürünü veya bu ürünlerin uygulanabileceği 
kullanımları gözden geçirme veya onaylama hakkından feragat ediyorum. Söz konusu eserimin 
kullanıldığı fotoğrafların ve/veya video veya ses kayıtlarının oluşturulmasında, düzenlenmesinde veya 
kullanılmasında veya bu esnada meydana gelebilecek herhangi bir temsil nedeniyle Şirketi, Enstitü'yü, 
çalışanlarını, sponsorlarını ve taşeronlarını bana karşı herhangi bir şekilde sorumlu görmeyeceğimi 
biliyor ve sorumluluktan muaf tutuyorum. İmzalamadan önce bu sözleşmeyi okudum ve içeriğini tam 
olarak anladığımı kabul ediyorum. 

Yukarıda yapılan bilgilendirme çerçevesinde 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkındaki 
Kanun’a uygun olarak Özdisan Elektronik Pazarlama San.Tic.A.Ş. tarafından yukarıdaki amaç, 
kapsam ve kategorilerde kişisel verilerimin toplanmasına, işlenmesine ve aktarılmasına; 

Muvafakat Ediyorum.      *Muvafakat Etmiyorum. 
  
 
   

 
 

Eser Sahibinin 18 yaşından küçük olması halinde: 
 
Velisi/Vasisi Adı Soyadı:………………………………………..  
 
 
İmza:…………Tarih: ……./……./……… 
  
 
Yakınlık Derecesi: ………………………….. 
 

 

 

Eser Sahibi Adı Soyadı…………………………………………………   

 

İmza:…………Tarih: ……./……./……… 


