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II. Yabancı Diller Konferansı
Aydınlatma Metni
Sayın Katılımcı,
Türk Eğitim Derneği Yabancı Diller Müdürlüğü tarafından 3 Nisan 2021 Cumartesi günü II. Yabancı Diller
Konferansı düzenlenecektir. Konferansımız, Zoom Video Communications Inc’e ait Zoom uygulaması
üzerinden çevrimiçi olarak düzenlenecek olup, ders ve eğitimlere katılımızın sağlanması, bu
çalışmaların raporlanabilmesi amacıyla ad soyad, e-posta ve görev aldığınız kurum bilgilerine ihtiyaç
duyulmaktadır. Konferansın arşivlenebilmesi amacıyla katılımcıların görüntü ve ses kayıtları Zoom
uygulaması üzerinden işlenecek olup, kişisel verileriniz konferans kapsamında 10 yıl boyunca muhafaza
edilir.
Edinme amaçları ile sınırlı olarak işlenen verileriniz için gerekli güvenlik düzeyini temin etmek üzere her
türlü idari ve teknik tedbirler alınmış olup, aidiyet ve dayanışma amaçlı iletişim, Derneğimiz tarafından
kuruluş amaçlarımıza hizmet etmek üzere sürdürülen proje ve akademik çalışmalara katkı ve
katılımların teşvik edilmesi, mesleki gelişimlerini ve bilgi paylaşımlarını sağlayacak, farkındalıklarını
artıracak konferans, sempozyum, açık oturum ve kongrelere katılımın sağlanması, nitelikli eğitimci ve
yönetici yetiştirilmesine yönelik düzenlenecek insan kaynakları çalışmalarında ilgili alanda yetkin
kişilerin bilgi ve birikimlerini aktarabileceği platformların oluşturulabilmesi için işlenmektedir.
Kişisel verileriniz yukarıdaki amaçlar doğrultusunda işlenecek olup, talebiniz doğrultusunda veya
işlenme amacı sübuta erdiğinde Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi
Hakkında Yönetmelik çerçevesinde, verileriniz silme, yok etme veya anonim hale getirme
yükümlülüğünün ortaya çıktığı tarihi takip eden ilk periyodik imha işleminde silinir, anonimleştirilir veya
yok edilir.
Derneğimiz tarafından yukarıda izah edilen amaçlarla sınırlı olmak üzere, kişisel verilerinizin işlenip
işlenmediğini, tarafımızca işleniyor olması halinde bu hususta ihtiyaç duyduğunuz bilgileri, kişisel
verilerinizin işlenme amacını ve bu amaca uygun kullanılıp kullanılmadığını, varsa yurt içinde ve yurt
dışında kişisel verilerinizin nerelere aktarıldığını, kişisel verilerinizin eksik veya hatalı işlenmesi halinde
bunların düzeltilmesini, ayrıca, kişisel verilerinizin silinmesini ya da yok edilmesini, eksik veya hatalı
işleme düzeltilmiş ise ya da silme, yok etme veya anonim hale getirme işlemleri yapılmışsa bu durumun
verilerinin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini ya da kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak
işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep edebilirsiniz.
Talepleriniz, talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak
sonuçlandırır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, 10 Mart 2018 tarih ve 30356 sayılı
Resmi gazetede yayımlanan Veri Sorumlusuna Başvuru Usul Ve Esasları Hakkında Tebliğ’inde belirtilen
tarifedeki ücret alınabilir.
Söz konusu taleplerinizi aşağıda sayılan yöntemlerden herhangi biri ile ve Veri Sorumlusuna Başvuru
Usul Ve Esasları Hakkında Tebliğ ‘de anılan başvuru usulüne uygun dilekçenizi,
•Derneğimizin info@ted.org.tr e posta adresine kayıtlı elektronik posta (KEP) adresine güvenli
elektronik imza ile imzalayarak,
•Tarafınızdan veya kurumsal e posta adresiniz aracılığıyla veya K12Net Sistemine kayıtlı size ait
eposta adresinizi kullanmak suretiyle,
•Kavaklıdere Mahallesi Kızılırmak Caddesi No.8 Çankaya Ankara adresine şahsen ve ıslak imzalı
olarak iletebilirsiniz
Saygılarımızla,
Türk Eğitim Derneği

