DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU GEREĞİ
KATILIMCI AYDINLATMA METNİ
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü (bundan böyle “DHMİ” olarak anılacaktır) ile paylaştığınız kişisel verileriniz veri
sorumlusu DHMİ tarafından hassasiyetle korunmaktadır. Bu paralelde, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (bundan böyle
“KVKK” olarak anılacaktır) m.10 kapsamında aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmek amacıyla Katılımcı olarak KVKK’ dan kaynaklanan
haklarınız ve DHMİ’nin uygulamaları dikkatinize sunulmaktadır.
1.Hangi kişisel verileriniz işlenmektedir?
DHMİ tarafından işlenen ve KVKK’ da tanımlandığı şekliyle kişisel veri “kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü
bilgi” anlamına gelmektedir. Özel nitelikli kişisel veri “kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer
inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri
ile biyometrik ve genetik verilerini” ifade etmektedir. DHMİ, paydaşların onayı ile kişisel veya özel nitelikli kişisel verileri tamamen veya
kısmen elde edebilir, kaydedebilir, saklayabilir, depolayabilir, sınıflandırabilir kişisel verilerin elde ediliş amacına göre ya da ilgili kanun
hükümlerinin öngördüğü süre boyunca muhafaza edebilir. Bu doğrultuda, kişisel verilerinizi oluşturan;
• Kimlik,
• Görsel ve İşitsel Kayıtlar,
• İletişim,
• İşlem Güvenliği,
• Özlük,
• Özel Nitelikli Kişisel Veri; HES kodu ve durumu, aşı durumu,
bağışıklık durumu
• Lokasyon,
• Fiziksel Mekân Güvenliği,
Verileriniz DHMİ tarafından işlenmektedir. Aydınlatma metninin devamında verilerinizin hangi amaçla işlendiği, işlenen kişisel verilerin
kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, kişisel veri toplamanın yöntemi, hukuki sebebi ve haklarınızı belirtilmektedir.
Kişisel verileriniz fiziksel ve dijital ortamlarda saklanmaktadır. DHMİ tarafından kişisel verilerinizin güvenliği için idari ve teknik her türlü
güvenlik önlemi alınmaktadır.
2.Kişisel verileriniz hangi amaçla işlenecektir?
Kurum tarafından kişisel verileriniz aşağıda belirtilen amaç ve hukuki sebepler gibi ancak bunlarla sınırlı olmayan ve gerektiği takdirde
benzer amaç ve sebeplerle KVKK m.5 ve m.6’da belirtilen şartlar dahilinde işlenmektedir.
Kişisel verilerinizin işleme amaçları aşağıdaki gibidir;
• Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi
• Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi
• Eğitim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
• İş Sağlığı / Güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi
• İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
• Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi
• Fiziksel Mekân Güvenliğinin Temini
• Kurumsal Tanıtım ve Reklam Faaliyetlerinin Yürütülmesi
3.Kişisel verilerinizi kimlere ve hangi amaçla aktarabiliriz?
Kurum elde ettiği kişisel verileri açık rızaya istinaden ve KVKK’ da toplanan kişisel verileriniz, Kanun tarafından öngörülen temel ilkelere
uygun olarak ve Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde ayrıca aşağıda belirtilen amaçlara
istinaden güvenlik ve gizlilik esasları çerçevesinde ve belirtilen amaçla sınırlı olan kişisel verileriniz yeterli önlemleri almak kaydıyla;
• Mevzuattan kaynaklanan yükümlülükleri yerine getirmek
şirketi vb. ile,
amacıyla yetkili kamu kurum ve kuruluşlarıyla,
• Çevrim içi eğitimlere ait video kayıtlarının ve eğitim içeriklerinin
• Hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi veya ilgili mevzuatı gereği
daha sonra gerçekleştirilmesi olası video eğitimlerde
talep halinde adli makamlar veya ilgili kolluk kuvvetleriyle
kullanılması amacıyla diğer katılımcılarla,
• Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi amacıyla hizmet alınan • Kuruluş tarafından düzenlenen/katılım sağlanan faaliyet,
tedarikçiyle
etkinlik, eğitimlerin kamuoyu ile paylaşımı ve tanıtımı amacıyla
DHMİ Genel Müdürlüğü resmi internet siteleri, sosyal medya
• Kuruluş tarafından düzenlenen/katılım sağlanan eğitim, fuar gibi
hesapları ve video paylaşım sitelerinde,
faaliyetlerin gerçekleştirilebilmesi amacıyla tesis, organizasyon
Paylaşılmaktadır.
4.Kişisel verilerinizin toplama yöntemleri ve hukuki sebepleri nelerdir?
Bu kişisel veriler, eğitim sürecinizde elden, e-posta ile yazılı formlar ile veya yüz yüze yapılan görüşmeler sırasında yapacağınız paylaşımlar,
güvenlik kameraları ile kayıt yapılması, Wi-Fi portalına veri girişi yapılması, çevrim içi eğitimlerin video kaydının alınması, uzaktan/yüz
yüze eğitim faaliyetlerine ait fotoğrafların alınması gibi yöntemlerle otomatik olan ve/veya otomatik olmayan yollarla toplanmaktadır.
Kişisel verileriniz, “İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri
işlenmesinin zorunlu olması”, “bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması”, “veri sorumlusunun
hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması”, “Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması
kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması”, “Kanunlarda açıkça öngörülmesi” hukuki sebebine
dayanarak işlenecektir.
5.Haklarınız nelerdir?
DHMİ tarafından işlenen kişisel verilerinize ilişkin olarak Kanun’un 11.maddesinde yer alan haklarınız bulunmaktadır. Kişisel veri sahipleri
olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi, Kurum tarafından hazırlanan https://www.dhmi.gov.tr/Sayfalar/KVKK.aspx linkinde belirtilen
yöntemlerden size uygun olanı seçmek suretiyle Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Başvuru Formunu doldurarak iletebilirsiniz. Başvuru
formunda tercih ettiğiniz yöntemi belirtmeniz gerekmektedir. Talebin niteliğine göre en geç otuz gün içinde talebiniz yerine getirilecektir.
Ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret
talep edilebilecektir.
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