
KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ  
 

Değerli Üyemiz, 
Patent ve Marka Vekilleri Derneği (“PEM” veya “Dernek”) olarak üyelerimizin kişisel verilerinin 
gizliliğine ve güvenliğine önem veriyoruz. Tarafınızla PEM arasında kurulmakta olan ya da 
kurulmuş olan üyelik ilişkisi çerçevesinde PEM olarak, veri sorumlusu sıfatıyla, sizi işbu 
Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni ile, 6698 sayılı Kişisel Verilerin 
Korunması Kanunu (“Kanun”) kapsamında kişisel verilerinizin işlenmesi hakkında 
bilgilendirmek isteriz.   
Ne Tür Kişisel Verilerinizi İşliyoruz? 
Bu Aydınlatma Metni, kimlik bilgileriniz (isim-soyisim, doğum tarihi, doğum yeri), ikametgah 
bilgileriniz, mesleki bilgileriniz, eğitim bilgileriniz, iletişim bilgileriniz ve fotoğrafınız ve/ veya 
görüntü kaydınız gibi üyelik formunun doldurulması ve/veya güncellenmesi veya üyeliğiniz 
sırasında sağlayacağınız kişisel verileriniz, banka hesap bilgileriniz gibi kişisel verilerinizin 
işlenmesi (bundan sonra “Kişisel Veri” olarak anılacaktır) hakkında sizi bilgilendirmeyi 
amaçlamaktadır. PEM olarak, özel nitelikli kişisel verilerinizi (siyasi parti, dernek, vakıf üyeliği, 
sağlık verisi, din verisi gibi) sizden talep etmiyoruz ve işlemiyoruz.  
Kişisel Verilerinizi Hangi Amaçlarla ve Hukuki Sebeplerle İşliyoruz?   
Kanun uyarınca, PEM, aşağıda açıklandığı çerçevede ve belirtilen amaçları yerine 
getirebilmek için, Kişisel Verilerinizi aşağıda belirtilen amaçlarla Kanun madde 5/2 (c) 
uyarınca tarafınız ile PEM arasındaki Üyelik Sözleşmesi’nin kurulması ve ifasıyla doğrudan 
doğruya ilgili olması; Kanun madde 5/2 (ç) uyarınca veri sorumlusu olarak hukuki 
yükümlülüklerimizin yerine getirilebilmesi için zorunlu olması ve Kanun madde 5/2 (f) uyarınca 
veri sorumlusu olarak meşru menfaatlerimiz için zorunlu olması sebebiyle açık rızanıza 
ihtiyaç bulunmadan toplayacak, kaydedecek, işleyecek, saklayacak ve sınıflandıracaktır:  

• Tarafınızla aramızdaki dernek üyeliği ilişkisinin yürütülmesi amacıyla gerekli işlemlerin 
gerçekleştirilmesi, 

• Derneğimizin düzenlediği ya da dernek amaçlarımıza uygun bir şekilde gerçekleştirilen 
etkinlikler ve gelişmeler hakkında sizi bilgilendirmek, 

• Kişisel Verilerinizin yürürlükteki mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerimiz 
doğrultusunda belirli sürelerle saklanmak üzere hizmet aldığımız üçüncü kişi arşiv 
şirketlerine aktarılması, 

• Tarafınıza dernek faaliyetleriyle ilgili eğitimler verilmesi, bu kapsamda aracı üçüncü 
kişi firmalardan hizmet alınması. 

• Yurtiçi ve yurtdışında patent ve marka vekilliği ya da danışmanlık hizmetleri almak 
isteyenlere iletişim bilgilerinin verilmesi. 
 
 

Fotoğraf ve Görüntü Kullanımı 
Kanun uyarınca, PEM Kişisel Verilerinizi ayrıca aşağıda belirtilen amaçları yerine getirebilmek 
Kanun madde 5/1 uyarınca açık rızanıza dayanarak toplayacak, kaydedecek, işleyecek, 
saklayacak ve sınıflandıracaktır:  

• PEM’in tanıtımı amacıyla Dernek içinde yapılacak etkinlik ve sunumlarda ve/veya 
PEM’in internet sitesinde/sosyal medya hesaplarında kullanılmak üzere hazırlanacak 
sayfalar ve/veya videolar ve/veya sunumlar ve/veya posterlerde fotoğraf, ses ve 
görüntülerinizin kullanılması, 



• Önemli gün ve haftaların kutlanması amacıyla Dernek içinde yapılacak etkinlik ve 
sunumlarda ve/veya PEM’in sosyal medya hesaplarında kullanılmak üzere 
hazırlanacak sayfalar ve/veya videolar ve/veya sunumlar ve/veya posterlerde yer 
almak üzere fotoğraf, ses ve görüntülerinizin kullanılması. 

  
Kişisel Verilerinizi Kimlere ve Hangi Amaçlarla Aktarabiliriz? 
Yukarıda belirtilen Kişisel Verilerin işlenmesi amaçlarını yerine getirebilmek için gerekli olması 
halinde, PEM’e ilettiğiniz Kişisel Verileriniz üçüncü kişi ortaklarımız, avukat, mali müşavir, 
denetçiler gibi hizmet aldığımız firmalar dâhil olmak üzere hizmet / destek / danışmanlık 
aldığımız üçüncü kişi firmalar, Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü ve diğer ilgili kamu 
kurum ve kuruluşları ile paylaşılabilecektir. 

• Kişisel Verilerinizin yurt dışına aktarımı söz konusu değildir.  
Kişisel Verilerinizi Hangi Yöntemlerle Topluyoruz? 
Kişisel Verileriniz, üyelik işlemleriniz ve üyeliğinizin devamı sırasında diğer üyelerimiz ve 
çevrimiçi sistemlerimiz gibi farklı kanallar aracılığıyla ya da iş ortaklarımız vasıtasıyla sözlü, 
yazılı veya elektronik ortamda toplanmaktadır. 
Kişisel Verilerinize İlişkin Haklarınız Nelerdir? 
Hatırlatmak isteriz ki Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca aşağıda belirtilen haklara 
sahip bulunmaktasınız: 

• Kişisel Verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, işlendiğine ilişkin bilgi talep etme,  
• Kişisel Verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp 

kullanılmadığını öğrenme,  
• Kişisel Verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,  
• Kişisel Verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini 

talep etme, bu hakkınızı kullanmanız halinde bu durumun Kişisel Verilerinizin 
aktarıldığı üçüncü kişilere de bildirilmesini isteme,  

• Kişisel Verilerinizin işlenme nedenlerinin ortadan kalkması halinde Kişisel Verilerinizin 
silinmesini veya yok edilmesini isteme, bu hakkınızı kullanmanız halinde bu durumun 
Kişisel Verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere de bildirilmesini isteme,  

• Elde ettiğimiz bilgilerin otomatik sistemler ile analizi yoluyla hakkınızda ortaya çıkan 
sonuca itiraz etme ve zarara uğramanız halinde tazminat talep etme.  

PEM olarak, yürürlükteki mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerimiz saklı kalmak kaydıyla, 
sahip olduğunuz bu hakları istediğiniz her zaman ve en uygun şekilde kullanabileceğinizi 
taahhüt ederiz. Bunun için aşağıda bulunan iletişim bilgileri aracılığıyla bizimle iletişime 
geçmeniz yeterlidir: 
Patent ve Marka Vekilleri Derneği  
 
Meşrutiyet Caddesi Meşrutiyet İş hanı 10/62 Kızılay/ANKARA  
 
Tel: (0312) 466 02 45 Fax : (0312) 466 02 44 
 
İrtibat: Fadik AKYÜZ, PEM Dernek Sekreteri          Email: yonetim@pem.org.tr       



 
 

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN RIZA BEYANI 
 

Patent ve Marka Vekilleri Derneği (“PEM”) olarak üyelerimizin özel hayatının ve kişisel 
verilerinin güvenliğine büyük önem veriyoruz. Tarafınıza sunulmuş olan Aydınlatma Metni 
kapsamında Kişisel Verilerinizin ve Özel Nitelikli Kişisel Verilerinizin toplanması, işlenmesi, 
üçüncü kişilere aktarılabilmesi için açık rızanıza ihtiyaç duyulduğu belirtilen hallere ilişkin 
olarak açık rızanızı almak isteriz. Açık rızanızı verdikten sonra geri almak isterseniz, bu 
hususla ilgili olarak lütfen yonetim@pem.prg.tr e-posta adresi ile iletişime geçiniz. Bu 
durumda geri alma işlemi ileriye etkili olarak sonuçlarını doğuracak ve açık rızanıza 
dayanarak yapılan işleme faaliyetleri en kısa sürede durdurulacaktır. 
 

 Fotoğraf ve Görüntülerimin Aydınlatma Metni’nde açık rızama bağlı olarak 
işlenebileceği belirtilen amaçlarla işlenmesine ve aktarılmasına rıza veriyorum. 

 
 

Ad Soyad    : 
İmza            : 
Tarih : 
 

 
 


