Gizlilik Politikası
Yürürlük Tarihi: 03.10.2018
Gizlilik Politikası’nın Amacı:
Bu internet sitesi İnanç Lisesi Mezunlar Derneği (“İnanç Mezun”) tarafından yönetilmektedir
ve işbu Gizlilik Politikası’nı, bu internet sitesini kullanımınız sırasında verebileceğiniz
bilgilerinizin toplanması, kullanılması ve ifşa edilmesine ilişkin uygulamalar hakkında bilgi
sağlamak amacıyla hazırlamıştır. İnanç Mezun bu internet sitesinin ziyaretçilerinin gizliliğine
saygı duymakta ve size ilişkin bilgilerin hassas olduğunu bilmektedir. Gizlilik Politikası’nın
Kişisel Verilerinizin Aktarılması ve Amaçları ve Denetimin Aktarılması başlıklı bölümünde
yer alan hususlar dışında, İnanç Mezun kişisel bilgilerinizi üçüncü kişilere iletmeyecek ve
kullandırmayacaktır.
İnternet sitesini kullanmadan ya da herhangi bir bilgi sunmadan önce bu Gizlilik Politikası’nı
okumanızı tavsiye ederiz. Bu internet sitesini kullanarak, Gizlilik Politikası’nı anladığınızı ve
kabul ettiğinizi teyit edersiniz.
Kullanıcılar Tarafından Gönüllü Olarak Sunulan Bilgiler:
Her ne kadar bu internet sitesinin büyük bölümü kişisel bilgilerinizi vermeden ziyaret
edilebileceğiniz şekilde tasarlanmış olsa da bazı bölümlerde bizimle iletişime geçmenize
olanak sağlamak amacıyla soru sormak ya da görüşlerinizi bildirmek için bazı kişisel
verilerinizi vermeniz beklenebilir. Bizimle herhangi bir konuda iletişime geçerken, interaktif
hizmetleri kullanırken ya da bültenlere üye olurken, isminizi ve iletişim bilgilerinizi ve
isteğiniz kapsamındaki başka detayları talep etmemiz gerekebilecektir ve bu esnada bu
bilgilerin işlenmesi ile ilgili olarak sizin onayınız alınacaktır. Buna ek olarak, bu tür bilgileri
toplamadan önce ne şekilde kullanacağımıza ilişkin olarak sizi bilgilendireceğiz. Dilediğiniz
zaman bu bilgilerinizin daha fazla kullanılmasını istemediğinize dair talebinize bize
iletebilirsiniz.
Yürürlükteki mevzuat uyarınca İnanç Mezun’a başvurarak kişisel verilerinizin;
a) işlenip işlenmediğini öğrenme,
işlenmiş ise bilgi talep etme,
işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
yurt içinde ve/veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme,
eksik ve/veya yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme,
Kişisel verilerin korunması hakkındaki mevzuat uyarınca öngörülen şartlar
çerçevesinde silinmesini ve/veya yok edilmesini isteme,
g) aktarıldığı üçüncü kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan
işlemlerin bildirilmesini isteme,
b)
c)
d)
e)
f)
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h) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun
ortaya çıkmasına itiraz etme, ve
i) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın
giderilmesini talep etme hakkını haiz bulunmaktasınız.
Kişisel Verilerin Toplaması, İşlenmesi ve İşlenme Amaçları
Kişisel verileriniz, yürürlükteki mevzuata uygun şekilde; İnanç Mezun’un ortakları, üyeleri,
hukuk, mali ve vergi danışmanları, iş birliği yaptığı ya da sözleşme ilişkisi bulunan çözüm
ortakları gibi kanallar aracılığıyla sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda toplanabilir. İnanç
Mezun tarafından elektronik kişisel verileriniz, yürürlükteki mevzuat uyarınca kişisel veri
işleme şartları ve amaçları doğrultusunda toplanmakta ve işlenmektedir. Bu kişisel verileriniz,
İnanç Mezun’un amacı ile ilgili hizmetleri sunabilmek ve bu hizmetlerin kalitesini
arttırabilmek ve sair faaliyetlerini yerine getirebilmek ve bilgi saklama, raporlama,
bilgilendirme yükümlülüklerine uymak amacıyla işlenmektedir. Herhangi bir İnanç Mezun
projesine dâhil olmak istemeniz halinde, açıkça onay vermeyerek bu proje kapsamı dışında
kalmayı tercih etmediğiniz sürece, bu programlarının oluşturulması sırasında destek ya da
hizmet alınan diğer kişilere paylaşılabilecektir.
Kişisel Verilerinizin Aktarılması ve Amaçları
Toplanan kişisel verileriniz; İnanç Mezun içerisinde yer alan alt komiteler tarafından ilgili
çalışmaların yapılması, iş ortağı olan kurum ve kuruluşların hukuki güvenliğinin sağlanması,
hizmet kalitesinin arttırılması ve İnanç Mezun’un faaliyet stratejilerinin belirlenmesi
amaçlarıyla yasal bir zorunluluk gereği bu verileri talep etmeye yetkili olan kamu kurum veya
kuruluşlarına ve yeterli önlemler alınmak kaydıyla, faaliyetlerimiz gereği anlaşmalı
olduğumuz yurt içinde ya da yurt dışındaki paydaşlarımıza, kurumlara, tedarikçilere, iş
ortaklarımıza, ilgili kanunda belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde
aktarılabilecektir.
Soru, yorum, fikir ve öneri gibi kişisel olmayan tanımlayıcı bilgilerinizin ise ilgili mevzuat
kapsamında koruma altında olmadığından ifşa edilebileceğini İnanç Mezun’un bu bilgilere
ilişkin hiçbir sorumluluğu bulunmadığını bilir ve kabul edersiniz.
Kişisel Tanımlayıcı Bilgilerin Güncellenmesi ve Düzeltilmesi:
Bu internet sitesi yoluyla sağlamış olduğunuz kişisel bilgilerinizin güncellenmesi veya
düzeltilmesi için aşağıda belirtilen irtibat bilgileri vasıtasıyla bizimle her zaman iletişime
geçebilirsiniz. Bunun yanı sıra İnanç Mezun kişisel verilerinizi ilgili mevzuat uyarınca
silebilir, yok edebilir ve anonim hale getirebilir.
Gizlilik:
Kişisel verilerinizin korunması, İnanç Mezun için oldukça önemlidir ve bu sebeple verilerin
hatalı kullanımı, ifşa edilmesi, değiştirilmesi veya imha edilmesine karşı gerekli tüm koruma
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önlemlerini almaktadır. İnanç Mezun, kişisel verilerinizi gizli tutmayı, gizliliğin sağlanması
ve güvenliği için gerekli teknik ve idari her türlü teknik ve fiziki tedbiri almayı ve gerekli
özeni göstermeyi amaçlamaktadır. Fakat sağlamayı amaçladığımız korumanın yetersiz
kalması ve internet yoluyla veri aktarımı yapan kişilerden tamamen korunabilmesi garanti
edilememektedir. Şunu bilmelisiniz ki, hiçbir internet erişimi tamamen güvenli veya hatasız
değildir. Özellikle, bu siteye gönderilen veya bu siteden gönderilen elektronik postalar
güvenli olmayabilir ve bu nedenle siteye elektronik posta yoluyla hangi bilgileri
göndereceğinize karar verirken özellikle özen göstermelisiniz. Ayrıca, bu site üzerinde şifre,
kimlik numaraları veya diğer özel erişim özellikleri kullandığınız yerlerde, bunları muhafaza
etmek sizin sorumluluğunuzdadır.
Çerezlerin (Cookielerin) Kullanımı:
Tarayıcınızın desteklemekte olduğu çerezleri kullanarak bilgisayarınızdaki bazı bilgiler
tarafımızca depolanabilmektedir. Çerezler, oturum açmanızın sağlanması, uyarlanmış
kullanıcı tercihlerinin hatırlanması, internet sitemizi kullanan kişilerin anlaşılabilmesi ve bazı
hallerde ise sizin ilgi alanlarınıza göre içeriğin uyarlanmasına yardımcı olmaktadır..
Çerezlerin kullanımının engellenmesi ya da sınırlanması için internet tarayıcısı tarafından
kullanılan seçeneklere başvurabilirsiniz; fakat bu durumunda sitemizin bazı sayfaları düzgün
çalışmayabilir.
Hukuki Yaptırım:
Mahkeme hükmü ya da diğer kanuni ya da idari süreçlerin gerektirmesi hallerinde ya da
mevzuat tarafından kişisel tanımlayıcı bilgilerin emniyet otoritelerine, mahkemelere ya da
diğer yetkili otoritelere sunulmasının öngörülmesi halinde, kişisel tanımlayıcı bilgilerin yetkili
makamlara sunulması gerekebilir. İnanç Mezun bu taleplerin yerine getirilmesinde idari ve
kanuni süreçlere uygun olarak yetkili makamlarla işbirliği yapacak ve talep edenin bilgilerinin
doğasının korunmasını sağlayan uygun tedbirleri alacaktır.
Gizlilik Politikamız Hakkında Diğer Hususlar:
İnanç Mezun herhangi bir zamanda işbu Gizlilik Politikası’nı güncelleyebilir, bu sebeple
periyodik olarak bu sayfayı ziyaret etmenizde ve kişisel herhangi bir bilgiyi vermeden önce
bu hususu yeniden kontrol etmenizde fayda bulunmaktadır. Sitemizde başka internet sitelerine
bağlantılar veya referanslar verildiği takdirde işbu Gizlilik Politikası’nın diğer internet
sitelerine uygulanmayacak olduğunu ve diğer internet sitelerinin gizlilik politikalarını kontrol
etmediğimizi hatırlatırız.
İnternet Gizlilik Politikası’na ya da diğer gizlilik konularına ilişkin bir sorunuz, yorumunuz
olduğu ya da iletişim ağından çıkmak istediğiniz takdirde, bizimle aşağıdaki irtibat bilgileri
yoluyla temasa geçebilirsiniz.
Bu siteyi kullanmanız, Yasal Uyarı’ya tabi olup Yasal Uyarı’yı okuduğunuzdan emin olunuz.

3

İLGİLİ KİŞİLERİN İRTİBAT BİLGİLERİ:
Veri Güvenliği Sorumlusu:
İsim: İnanç Lisesi Mezunlar Derneği
E-mail: inancmezun@gmail.com
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