
 
 

 
 

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA BİLGİLENDİRME 
 

 

Amerikan Şirketler Derneği
 
("ABFT") olarak, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 

(“KVKK”) uyarınca, Veri Sorumlusu sıfatıyla, işleme amacı ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olacak 

şekilde talep ettiğimiz ve bizimle paylaşmış olduğunuz kişisel verilerinizin, yine işlenmelerini 

gerektiren amaç çerçevesinde; kaydedilecek, depolanacak, muhafaza edilecek, yeniden düzenlenecek, 

hukuken bu kişisel verileri talep etmeye yetkili olan kurumlar ile paylaşılacak, KVKK’nın ve diğer 

kanunların öngördüğü koşullarda yurt içi veya yurt dışı üçüncü kişilere aktarılacak, devredilebilecek, 

sınıflandırılabilecek ve KVKK’da sayılan diğer şekillerde işlenebilecek olduğunu bildiririz.  

 

ABFT olarak kişisel verilerinizin işlenme amaçları ve hukuki sebepleri; 5253 sayılı Dernekler Kanunu 

ve ilgili diğer mevzuat kapsamındaki yükümlülüklerimiz de dahil olmak üzere hukuki 

yükümlülüklerimizi yerine getirmek, organizasyonel aktivitelere ilişkin hizmetler sunmak, aktivite ve 

raporlara ilişkin olarak üyelere ileti ve duyular göndermek, mevzuatta yer alan ve ilgili resmi 

kurumlarca kararlaştırılmış raporlama yükümlülükleri ve mevzuatta yer alan diğer tüm 

yükümlülüklerdir.  

 

Yukarıda belirtilen amaçlarla, kişisel verilerin aktarılabileceği kişi / kuruluşlar; 5253 sayılı Dernekler 

Kanunu hükümleri uyarınca izin verilen kurum ve kuruluşlar; doğrudan/dolaylı yerel/uluslararası 

iştiraklerimiz ve ABFT olarak faaliyetlerimizi yerine getirmek amacıyla işbirliği yaptığımız ve 

sözleşmesel hizmetler satın aldığımız diğer üçüncü kişilerdir. 

 

Kişisel verileriniz sözlü, yazılı veya elektronik ortamda; web sitemiz, e-posta ve diğer kanallar 

aracılığıyla toplanabilir.  

 

KVKK’nın 11. maddesi gereği,  info@amchamturkey.com adresine e-posta göndererek, kişisel 

verilerinizin;  

 

a) işlenip işlenmediğini öğrenme,  

b) işlenmişse bilgi talep etme,  

c) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,  

ç) yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme,  

d) eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme,  

e) KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme,  

f) aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini 

isteme,  

g) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya 

çıkmasına itiraz etme,  

ğ) hukuka aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme 

hakkına sahipsiniz.  
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Bu bölümde listelenmiş olan haklarınızı ayrıca insan kaynakları departmanından temin edebileceğiniz 

bir formu doldurarak ve aşağıdaki adrese formu yazılı olarak göndererek kullanabilirsiniz:  

Amerikan Şirketler Derneği 

Büyükdere Cad. No. 201 Levent Loft 34394  

Levent – İstanbul 

 

Başvurunuzda yer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde 

ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak, işlemin kurumumuz için ayrıca bir maliyeti gerektirmesi 

hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınabilir.  


