
WEBINAR KATILIMCILARINA YÖNELİK  

AYDINLATMA METNİ  

 

Oluklu Mukavva Sanayicileri Derneği (Bundan sonra sadece “OMÜD” olarak anılacaktır.) 

olarak, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuat ile sair 

düzenlemelerden kaynaklanan faaliyetlerimiz çerçevesinde düzenleyeceğimiz Webinarlar 

(online seminerler / web seminerleri) kapsamında (i) veri sorumlusu olarak bilgilerimiz, (ii) 

işlediğimiz kişisel veriler, (iii) kişisel veri işleme amaçlarımız, (iv) kişisel verileri 

aktaracağımız üçüncü kişiler ve aktarma amaçlarımız, (v) kişisel veri toplama yöntemlerimiz 

ve hukuki sebepler ile (vi) ilgili kişi/veri sahibi olarak haklarınızı işbu Aydınlatma Metninde 

belirtiriz. 

 

Veri Sorumlusu Bilgilerimiz: 

 

İşbu Aydınlatma Metni kapsamında kişisel verilerinizi işleyecek olan veri sorumlusu OMÜD 

Oluklu Mukavva Sanayicileri Derneği’dir. 

 

İşlenen Kişisel Veriler: 

 

OMÜD olarak, düzenlediğimiz Webinarlarda, Webinar katılımcılarının aşağıdaki kişisel 

verileri işlenmektedir: 

 

- Katılımcıların adı-soyadı, 

- Çalışmakta oldukları / temsil ettikleri tüzel kişilik ismi, bu tüzel kişilikteki departman 

ve pozisyonları, 

- Telefon numaraları, 

- E-posta adresleri, 

- Webinar sırasında kaydedilen görüntüleri ve sesleri / konuşmaları. 

 

Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları: 

 

OMÜD olarak, Webinar katılımcılarının kişisel verilerini, 6698 sayılı Kanun ve ilgili mevzuatta 

belirtilen ilkelere uygun olarak, anılan mevzuatın izin verdiği çerçevede, aşağıda anılan amaç 

ve sebeplerle işlemekteyiz. 

 

- Webinar katılımcılarının katılımlarının teyit edilmesi ve Webinar kaydının 

oluşturulması, 

- Webinarların program, içerik ve materyalleri ile Webinar konusuna bağlı gelişmelerin 

Webinar öncesinde, sırasında veya sonrasında katılımcılarla paylaşılması, 

- OMÜD’ün gelecekteki Webinar ve organizasyonlarının önceki Webinar katılımcılarına 

duyurulması, 

- Webinarlara katılım ve katılımcıların memnuniyetleri konusunda analiz çalışmalarının 

yürütülmesi, sonraki Webinarlar için değerlendirilmesi, 

- Webinar katılımcılarından yapılan geri bildirimlere, talep, şikâyet ve önerilere cevap 

verilmesi ve bunlara ilişkin sürecin yürütülmesi, 

- İstatiksel amaçlarla katılımcı sayısının ve hedef kitlesinin belirlenmesi, 

- Webinar içerik ve kayıtlarının kaydedilerek OMÜD Webinar arşivi için muhafaza 

edilmesi,  

- Kaydedilen Webinar içeriğinin tamamının veya bir kısmının veya görüntülerinin 

OMÜD web sitesi ve sosyal medya hesapları üzerinden paylaşılarak yahut online ve 



fiziki organizasyon ve etkinliklerde gösterilmek suretiyle Webinar faaliyetleri hakkında 

OMÜD üyeleri ve takipçilere bilgilendirme yapılması. 

 

Kişisel Verilerin Aktarılacağı Üçüncü Kişiler ve Aktarma Amaçları  

 

İşbu Aydınlatma Metni kapsamında OMÜD tarafından işlenecek kişisel verileriniz, Derneğimiz 

adına “veri işleyen” konumunda bulunan çalışan, danışman ve sair üçüncü kişilerle işbu 

Aydınlatma Metni’nde belirtilen amaçların yerine getirilebilmesi adına Kanun ile ilgili 

mevzuata uygun olarak paylaşılabilecek ve yurt içinde mukim bu kişilere aktarılabilecek; ayrıca 

talep edilmesi halinde yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile de paylaşılabilecektir. 

 

Ayrıca, Webinar içeriğinin kaydedilmesi ile Webinar katılımında seçtiğiniz isim ile 

Webinar’daki görüntü, ses ve konuşma kaydınız, Webinar faaliyetleri hakkında OMÜD üyeleri 

ve takipçilere bilgilendirme yapılması amacıyla, OMÜD web sitesi ve sosyal medya hesapları 

üzerinden paylaşılarak OMÜD’ün üyeleri ve takipçilerine aktarılabilecek; ayrıca online ve 

fiziki organizasyon ve etkinliklerde OMÜD’ün üyeleri ve organizasyon / etkinlik katılımcıları 

ve konuklarına gösterilmek suretiyle anılan üçüncü kişilerle paylaşılabilecektir. 

 

Kişisel Veri Toplama Yöntemlerimiz ve Hukuki Sebepler: 

 

İşbu Aydınlatma Metni’ne konu kişisel verileriniz, Derneğimiz faaliyetleri kapsamında ve 

Kanun ile ilgili mevzuata uygun olarak, hür iradeniz ile katılım göstermek istediğiniz / katılım 

gösterdiğiniz ve OMÜD tarafından düzenlenen Webinarlar için zorunlu olan Webinar kayıt / 

katılım formlarındaki bilgilerin doldurulması ve Webinar içeriğinin hem görüntü hem de ses 

olarak kaydedilmesi yöntemleri ile elde edilmektedir. 

 

İlgili Kişi / Veri Sahibi Olarak Haklarınız: 

 

Kanun’un 11. Maddesi kapsamında, kişisel veri sahipleri olarak; 

 

- Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,  

- İşlenen kişisel verileriniz ile ilgili bilgi talep etme,  

- İşlenme amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,  

- Kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,  

- Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmesi halinde bunların düzeltilmesini 

isteme, 

- Kanuna uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen işlenmesini gerektiren sebeplerin 

ortadan kalkması halinde resen veya talep üzerine silinmesini, yok edilmesini isteme, 

- Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi veya yok edilmesi istenildiğinde bu istek 

üzerine yapılan işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini 

isteme,  

- İşlenen kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi 

suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,  

- Kanuna aykırı işlenme sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep 

etme  

 

haklarınız bulunmaktadır.  

  

Kişisel verilerinizi işleyecek olan veri sorumlusu OMÜD Oluklu Mukavva Sanayicileri 

Derneği’dir. Yukarıda anılan başvuru haklarınızı kullanmak için, kimliğinizi tespit etmeye 



yarayan gerekli bilgiler (ad-soyad, imza, kimlik numarası, tebligata esas yerleşim yeri veya iş 

adresi, (varsa) bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numarası) ile talep konusu 

/belirtilen haklardan hangilerini kullanmak istediğinize yönelik açıklamalarınızı içeren 

talebinizi “Hasanpaşa Mah. Kurbağalıdere Cad. No: 51-53 Altunel İş Merkezi İç Kapı No: 7 

Kadıköy / İstanbul” adresine bizzat elden; noter kanalıyla veya iadeli taahhütlü mektupla yazılı 

olarak iletebilir ya da omud@omud.org.tr  e-posta adresine e-posta göndererek OMÜD’e 

ulaştırabilirsiniz.  

 

Saygılarımızla, 

 

Oluklu Mukavva Sanayicileri Derneği  

 

 


