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Bu aydınlatma metni ve açık rıza onay formu, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması 
Kanununun (“Kanun”) 10’ uncu maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine 
Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu 
sıfatıyla İstanbul Ticaret Borsası tarafından hazırlanmıştır. 

Kurumumuzca, www.gidaisrafiprojeyarismasi.com sitesine girilerek yarışmaya 
başvuru yapılmak ve site üzerinden veya elden iletilen başvuru dosyaları suretiyle 
yarışmacılara ve velilerine ait ad – soyad, TC kimlik numarası, telefon numarası, 
adresi, e-posta adresi, gönderdiğiniz mail içerikleri, gerçekleştirilen iletişim içeriği ile 
kullandığınız cihaz bilgisi ve IP verileriniz (kaynak ve hedef nokta bilgileri),ve 
yarışmanın gerçekleştirilmesine ilişkin alınması gereken sair kişisel veriler İstanbul 
Ticaret Borsası Gıda İsrafını Engelleme Projesi kapsamında düzenlenen yarışmanın 
gerçekleştirilmesi amacıyla işlenmektedir. 

Toplanan kişisel verileriniz, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda 
öngörüldüğü üzere; hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun, doğru ve gerektiğinde 
güncel, belirli, açık ve meşru amaçlar için, işleme amaçlarıyla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü 
olarak işleme, ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre 
kadar muhafaza edilme ilkelerine uygun olarak işlenecektir. 

Yarışmacılar iş bu aydınlatma metni ve onay formunun kişisel verilerinin başvuru 
yapmak suretiyle düzenlenmekte olan yarışmaya ait şartname çerçevesinde 
işlenmesine, saklanması ve aktarılmasına açıkça rıza göstermektedirler. 

Söz konusu kişisel veriler, Kanunun 5’ inci maddesinde belirtilen “Bir sözleşmenin 
kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin 
taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.” hukuki sebebine dayanarak 
İstanbul Ticaret Borsası Gıda İsrafını Engelleme Proje Yarışması’na ait web sitesi 
üzerinden yapılan başvuru ve sonrasından online olarak veya fiziken iletilen ayrıntıları 
Yarışma Şartnamesinde yer alan kişisel veriler tamamen veya kısmen otomatik yolla 
işlenmektedir. 

Yarışmacı/Veli/Grup Temsilcisi tarafından İstanbul Ticaret Borsası’na bildirilen şahsi 
bilgiler ile İstanbul Ticaret Borsası’nda öğrenci için tutulan kayıtlar ile ilgili olarak 6698 
sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu hükümleri doğrultusunda 
Yarışmacı/Veli/Grup Temsilcisi tarafından "açık rıza" hükümleri çerçevesinde rıza 
gösterilmiş olup, söz konusu kayıtların tutulması, saklanması ve kullanılmasına ilişkin 
olarak Yarışmacı/Veli/Grup Temsilcisi tarafından rıza gösterilmektedir. Buna göre 
Yarışmacı/Veli/Grup Temsilcisi İstanbul Ticaret Borsası’na karşı 6698 sayılı Kanunu 

http://www.gidaisrafiprojeyarismasi.com/


ihlal nedeniyle herhangi bir şikâyet yoluna başvurmayacağını/başvurulmayacağını 
kabul ve taahhüt eder. Aynı şekilde iş bu onay ile yarışmacı adının, soyadının ve 
fotoğraflarının yarışma sonunda İstanbul Ticaret Borsası’nın yayınlarında, internet 
sayfalarında ve sosyal medya hesaplarında yayınlanmasına açıkça onay verdiğini 
kabul, beyan ve taahhüt etmektedir. 

6698 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat çerçevesindeki aydınlatma yükümlülüğü bu metin 
ile veri sorumlusu İstanbul Ticaret Borsası tarafından Yarışmacı/Veli/Grup Temsilcisi 
yapılmış ve iş bu metin Yarışmacı/Veli/Grup Temsilcisi tarafından imzalanarak 
onaylanmıştır. 

Kanun’un “İlgili kişinin haklarını düzenleyen” 11’ inci maddesi kapsamındaki 
taleplerinizi, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe göre 
İstanbul Ticaret Borsası’na iletebilirsiniz. 

 
 
AYDINLATMA METNİNİ OKUYAN VE ONAY VEREN YARIŞMACININ: 

Ad Soyadı         : 

Telefon : 

Adres : 

İmza : 
 

AYDINLATMA METNİNİ OKUYAN VE ONAY VEREN VELİNİN: 

Ad Soyadı         : 

Telefon : 

Adres : 

İmza : 
 
 
AYDINLATMA METNİNİ OKUYAN VE ONAY VEREN GRUP TEMSİLCİSİNİN: 

Ad Soyadı         : 

Telefon : 

Adres : 

İmza : 


