
 
 

JPL BULUŞ YARIŞMASI KVKK AYDINLATMA METNİ 
 
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca, Özdisan Elektronik Pazarlama San.Tic. 
Anonim Şirketi (“ŞİRKET”) (MERSİS NO: 0683003379100011) tarafından, Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel 
verileriniz, 2022 JPL Buluş Yarışması kapsamında, aşağıda açıklandığı çerçevede kullanılmak, kaydedilmek, 
saklanmak, güncellenmek, aktarılmak suretiyle işlenecektir.   
 

1- TOPLANAN KİŞİSEL VERİLER VE TOPLANMA YÖNTEMİ: 

T.C. Vatandaşı gerçek kişiler, Amerika Birleşik Devletleri, California Eyaleti’nde yerleşik California Teknoloji 
Enstitüsüne(Enstitü) bağlı JPL (Jet Propulsion Laboratory) Laboratuvarının düzenlediği 2022 Buluş 
Yarışması’nın Türkiye ayağını organize eden Özdisan Elektronik Pazarlama San.Tic.A.Ş. tarafından oluşturulan 
yarışma jürisine, aşağıdaki kapsamda sanat eserlerini , bizzat eser sahibi ve/veya Velisi/Vasisi tarafından teslim 
edeceklerdir. Eser sahibince Teslim edilen aşağıdaki içerikler ve kişisel veriler, şirkete bizzat teslim edilmek 
suretiyle toplanmaktadır. 
 

• 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), 
• Eser Sahibince yaratılan sanat eserleri (çizimler, fotoğraflar, müzik ve video kreasyonları dahil herhangi 

bir ortamda) , 
 
2) KİŞİSEL VERİLERİ TOPLAMANIN HUKUKİ SEBEPLERİ: 
Yukarıda açıklanan kişisel verilere ilişkin hukuki sebepler aşağıdadır: 

• 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu,  
• 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, 

 
3) KİŞİSEL VERİLER KAPSAMINDA HAKLARINIZ 
 
Kanun’un 11. maddesi uyarınca, kişisel veri sahibi olarak, yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun 
belirlediği diğer yöntemlerle Şirketimize  başvurarak, kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel 
verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verileriniz işleniyorsa, kişisel verilerinizin işlenme 
amacını ve bunların amacına uygun kullanıp kullanılmadığını öğrenme, kişisel verileriniz yurt içinde veya yurt 
dışında üçüncü kişilere aktarılıyorsa, kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerinizin 
eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel 
verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, kişisel verilerinizin Kanun ve ilgili diğer kanun 
hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması 
halinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel 
verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler 
vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, kişisel verilerinizin 
kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde, zararın giderilmesini talep etme haklarına 
sahipsiniz.  
 
Bu kapsamda Aydınlatma Metnini Okudum, anladım ve Özgür İrademle Onaylıyorum.  

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

  
Eser Sahibi Adı Soyadı…………………………………………………   
 
İmza:…………Tarih: ……./……./……… 


