
LENZING ELYAF A.Ş.  

ETKİNLİK KATILIMCISI KİŞİSEL VERİLERİNİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ 

AYDINLATMA METNİ 

 

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca, kişisel verileriniz; veri 

sorumlusu olarak LENZING ELYAF A.Ş. (“Şirket”) tarafından aşağıda açıklanan kapsamda 

işlenebilecektir.    

 

 

Kişisel Verileriniz  

 

Etkinliğe katılımınız veya kayıt yaptırmanız ile beraber ad-soyad, e-posta adresi gibi kişisel 

verileriniz işlenebilecektir. 

 

Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği 

 

Toplanan kişisel verileriniz Şirket tarafından düzenlenen ‘Lenzing Buluşmaları’ etkinliğinin 

organizasyonu ve yönetimi, etkinlik kaydınızın alınması, etkinliğe katılımızın sağlanması, 

etkinlik konularına ilişkin içeriklerin yer alacağı platforma erişiminizin sağlanması amaçlarıyla 

(“Amaçlar”) Kanun’un 5. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde Şirket 

tarafından işlenebilecektir. 

 

İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği 

 

Toplanan kişisel verileriniz etkinlik süreçlerimizin yürütülebilmesi ve etkinlik konularına 

ilişkin içeriklerin yer alacağı platforma erişiminizin sağlanabilmesi amacıyla açık rıza vermeniz 

halinde platformun sağlayıcısı olan Karmel Pazarlama ve Danışmanlık A.Ş.’nin yurt dışında 

bulunan sunucularına, Kanun’un 9. maddesinde düzenlenen veri işleme şartları kapsamında 

aktarılabilecektir. 

 

Ek olarak kişisel verileriniz yukarıda belirtilen Amaçlar’ın gerçekleştirilmesi maksadıyla 

kanunen yetkili kamu kurumlarına ve kanunen yetkili özel kişilere Kanun’un 5. maddesinde 

düzenlenen veri işleme şartları kapsamında Kanun’un 8.  maddesinde belirtilen kişisel verilerin 

aktarılmasına ilişkin kurallara uygun olarak aktarılabilecektir.  

 

Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi 

 

Kişisel verileriniz, Şirket tarafından düzenlenen ‘Lenzing Buluşmaları’ etkinliğinin 

gerçekleştirilmesi ve tanıtılması kapsamında elektronik ortamda Kanun’un 5. maddesinde 

belirtilen kişisel veri işleme şartlarına dayalı olarak toplanmaktadır. 

 

Kişisel verileriniz aşağıdaki amaçlarla ve hukuki sebepler ile Şirketimiz tarafından Kanun’un 

5. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartlarına dayalı olarak toplanmakta ve 

işlenmektedir.  



İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun 

meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebebine dayalı olarak; 

 Şirket tarafından düzenlenen ‘Lenzing Buluşmaları’ etkinliğinin organizasyonu ve 

yönetimi,  

 Etkinlik kaydınızın alınması, 

 Etkinliğe katılımınızın sağlanması ve 

 Etkinlik konularına ilişkin içeriklerin yer alacağı platforma erişiminizin sağlanması 

amaçlarıyla işlenmektedir. 

 

Açık rızanızın varlığı halinde; 

Etkinliğine katılımınızın, etkinlik konularına ilişkin içeriklerin yer aldığı platforma erişiminizin 

sağlanması amacıyla platformunun sağlayıcısı olan Karmel Pazarlama ve Danışmanlık A.Ş. 

yurt dışında bulunan sunucularında barındırılmasını kabul etmektesiniz. 

 

Kişisel Veri Sahibinin Kanun’un 11. Maddesinde Sayılan Hakları 

İlgili kişi olarak Kanun’un 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz: 

 Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, 

 Kişisel verileriniz işlenmişse, buna ilişkin bilgi talep etme, 

 Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve kişisel verilerinizin işlenme amacına uygun 

kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, 

 Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, 

 Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini talep 

etme, 

 İlgili mevzuatta öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok 

edilmesini isteme, 

 İlgili mevzuat uyarınca yapılan düzeltme, silme ve yok edilme işlemlerinin, kişisel 

verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 

 İşlenen kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi 

suretiyle sizin aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, 

 Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde, 

zararın giderilmesini talep etme 

 

Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı, turkey@lenzing.com e-posta adresine 

yazarak Şirket’imize iletebilirsiniz. Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz 

gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet 

gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre 

tarafınızdan ücret talep edilebilecektir. 
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