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KONFERANS SALONLARI AYDINLATMA METNİ

        Veri Sorumlusu sıfatına haiz ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ olarak, siz katılımcılarımıza 

ilişkin söz konusu salonda işlemekte olduğumuz veriler şu şekildedir; 

İŞLENEN  VERİ

KATEGORİSİ

İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİNİZ

GÖRSEL VE  İŞİTSEL 

KAYIT

Video Kaydı, Fotoğraf Kaydı, Ses Kaydı (etkinlik süresiyle

sınırlı  olarak),  kimi  durumlarda  isim-

soyisim/sınıf/bölüm/öğrenci  no/kimlik  no  içerebilen

yoklama kaydı

 Üniversitemizin  eğitim,  seminer,  konferans,  sempozyum  vb.  etkinlik  ve  organizasyon

faaliyetlerinin sürdürülebilmesi,

 Katılımcı portföyünün oluşturulması, istatistiksel olarak düzenlenen etkinliklere katılım

verilerinin değerlendirilmesi,

 Etkinliğe  katılımın/binaya  giriş  ve  çıkışların  kontrolünün  yapıldığının  teyidinin

sağlanabilmesi,

 Üniversitemizin tanıtım faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi, duyurulması ve kamuoyunun

bilgilendirilmesi,

 Etkinlik alanının düzenlenmesi, yaka kartı ya da katılımcı listelerinin oluşturulması,

 Fiziksel mekan güvenliğinin ve katılımcılarımızın güvenliğinin sağlanabilmesi, 

 Üniversitemiz  tarafından  yürütülen  faaliyetlerin  gerçekleştirilmesi  için  ilgili  iş

birimlerimiz  tarafından  gerekli  çalışmaların  yapılması  ve  buna  bağlı  iş  süreçlerinin

yürütülmesi,

 Doğabilecek uyuşmazlıklarda veya gerçekleşebilecek adli bir vakada yetkili kamu kurum

veya kuruluşların taleplerinin karşılanabilmesi, 

 Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi, 

 Ders yoklaması,

amaçlarıyla sınırlı olarak işlenmekteyiz. 
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Bu  kişisel  veriler;  Kanunun  5  inci  maddesinde  belirtilen  “İlgili  kişinin  temel  hak  ve

özgürlüklerine  zarar  vermemek  kaydıyla,  veri  sorumlusunun  meşru  menfaatleri  için  veri

işlenmesinin  zorunlu  olması”  ve  “İlgili  kişinin  açık  rızası”  hukuki  sebebine  dayalı  olarak

elektronik  ortamda  otomatik  olarak  işlenmektedir.  Kişisel  verileriniz  yalnızca  belirtilen

amaçlarla iş birliği içinde olduğumuz yazılı, basılı, görsel, işitsel, dijital ve konvansiyonel medya

ve sosyal medya kuruluşlarına, web sitelerine ve haber ajanslarına, dergilerimizde kullanılmak

üzere  basımevine,  Üniversitemiz  ilgili  birimlerine,   kanunen aktarmakla  yükümlü olduğumuz

kurum ve kuruluşlara aktarımı yapılabilmektedir.  

Ayrıca  Üniversitemizin  basılı/görsel  yayın  organlarında,  medyada  yapılacak  haberlerde,

sosyal  medya,  YouTube  sayfası  ve  web  sitesinde  kullanılmak  üzere  Üniversitemizce

görevlendirilen  personeller  ve/veya  medya  mensupları  tarafından  organizasyon  esnasında

fotoğraf ve video çekimi ile ses kaydı yapılabilecektir. Bu amaçla konferans salonlarında kırmızı

ve yeşil koltuk uygulaması bulunmaktadır. 

-  Salonda  uyarı  etiketi  bulunmayan  koltuklarda  oturan  katılımcılarımızın  fotoğrafı  ve

videosu  çekilebilecek,  salona  hitaben  konuşması  halinde  sesi  Üniversitemizin  ilgili  yayın

organlarında paylaşılabilecektir. 

-  Salonda  kırmızı  uyarı  etiketli  koltuklarda  oturan  katılımcılarımızın  fotoğrafı  ve  videosu

çekilmeyecek, salona hitaben konuşması halinde sesi ve görüntüsü kaydedilmeyecektir.   

Üniversitemizce görevlendirilen personeller tarafından yapılan çekimlerde elde edilen ve kurum

hafızası için değer taşıyan görüntü ve fotoğraflar arşivlenebilmektedir. 

Gerekli  görülmesi  halinde  etkinliklerde   isim-  soyisim/sınıf/bölüm/öğrenci  no/kimlik  no

içerebilen yoklama kaydı alınabilecek; bu veriler güvenlik tedbiri ve/veya ders yoklaması amacı

taşıyıp üçüncü taraflarla paylaşılmayacaktır.

Resmi üst makamların (YÖK) bilgi talebi halinde ilgili veriler paylaşılabilecektir. 

Kanun’un “ilgili kişinin hakları” kenar başlıklı 11 inci maddesi kapsamındaki taleplerinizi “Veri

Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları  Hakkındaki Tebliğ” gereği Üniversitemizin “Çankaya

Üniversitesi  Rektörlüğü,  Yukarıyurtçu  Mah.  Mimar  Sinan  Cad.  Eskişehir  Yolu  29.  Km No:4

06790 Etimesgut/ANKARA” adresine yazılı olarak iletebilirsiniz. 


