
SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 
KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI                                                                                           

K.V.K.K. VERİ SAHİBİNİN AÇIK RIZA BEYAN ONAYI 

 

Bu Aydınlatma Metni 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 10. Maddesi ile 

aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirilmesinde uyulacak usul ve esaslar hakkında ki tebliğ 

kapsamında Sakarya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı’na bağlı 

şube müdürlüklerince verilecek hizmetlerle ilgi olarak hazırlanmıştır.                                                                                           

Tarafıma gerekli bilgilendirme yapılmıştır.                                                                                                            

Bu doğrultuda online veya fiziki olarak tiyatro/konser bilet satışı, Sakarya Büyükşehir 

Belediyesi’nin bünyesinde bulunan konser/konferans salonlarının kiralanması, kullanılması 

süreçleri, turizm gezileri, fuar, çalıştay, yarışma, festival vb. organizasyonlar, personel özlük 

dosyası oluşturulması, mal/hizmet alım/tedarik sürecinde dilekçe, talep, sözleşme ve 

faturalandırma hizmet ve mal alımları iş ve işlemleri sürecinde işlenmesi ve Büyükşehir 

Belediye Başkanlığının ilgili birimleriyle paylaşılması; 6698 sayılı “Kişisel Verilerin Korunması 

Kanunu”nda tanımlanan kapsamda aşağıda detayları verilen kişisel ve iletişim verilerimin 

işlenmesine dijital ortamda muvafakat ettiğimi kabul, beyan ve taahhüt ederim.                                                                                                     
• Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan; kısmen veya tamamen 

otomatik şekilde veya veri kayıt sisteminin bir parçası olarak otomatik olmayan şekilde işlenen; 

T.C. Kimlik Numarası, ad-soyad, uyruk bilgisi, inanç bilgisi, anne-baba adı, doğum yeri, 

doğum tarihi, cinsiyet gibi bilgileri içeren ehliyet, nüfus cüzdanı ve pasaport gibi belgeler ile 

firma ismi, vergi numarası, vergi dairesi gibi bilgileri içeren fatura gibi belgelerimin, 

• Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan; kısmen veya 

tamamen otomatik şekilde veya veri kayıt sisteminin bir parçası olarak otomatik olmayan 

şekilde işlenen; telefon numarası, adres, e-mail adresi, faks numarası, IP adresi gibi 

bilgilerimin, 

• Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan; kısmen veya tamamen 

otomatik şekilde veya veri kayıt sisteminin bir parçası olarak otomatik olmayan şekilde işlenen; 

fiziksel mekana girişte, fiziksel mekanın içerisinde kalış sırasında alınan kayıtlar ve belgelere 

ilişkin kişisel veriler; kamera kayıtları, parmak izi kayıtları ve güvenlik noktasında alınan 

kayıtlarımın, 

• Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan; fotoğraf ve kamera 

kayıtları (Fiziksel Mekan Güvenlik Bilgisi kapsamında giren kayıtlar hariç), kişisel veri içeren 

belgelerin kopyası niteliğindeki belgelerde yer alan verilerimin, 

• Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan; kısmen veya tamamen 

otomatik şekilde veya veri kayıt sisteminin bir parçası olarak otomatik olmayan şekilde işlenen; 

Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı’na yöneltilmiş olan her türlü talep veya şikayetin 

alınması ve değerlendirilmesine ilişkin kişisel verilerimin, 

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında, kişisel verilerimin ve 

iletişim bilgilerimin Sakarya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı 

tarafından yasadaki esaslar çerçevesinde toplanmasına, kaydedilmesine, işlenmesine, 

saklanmasına ve Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nin ilgili birimleriyle paylaşılmasına peşinen 

izin verdiğimi dijital ortamda kabul, beyan ve taahhüt ederim. 


