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FETHİYE TİCARET VE SANAYİ ODASI 

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN ÜYE AÇIK RIZA METNİ 
 

 

AÇIK RIZA BEYANIM 

Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası (“FTSO” veya “ODA”) olarak; veri sorumlusu sıfatıyla, 7 Nisan 2016 

tarihli ve 29677 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 

(“Kanun”) ve ilgili mevzuat kapsamında istisnaya tabi olan hallerin haricinde, kişisel verilerinizin 

işlenmesi kapsamında aşağıdaki hususlara ilişkin açık rızanızı talep ediyoruz; 

 

Kanun kapsamında düzenlenmiş olan ilgili hükümlerde belirtildiği üzere işlenmelerini gerektiren amaç 

çerçevesinde ve bu amaçla bağlantılı olarak sınırlı ve ölçülü bir şekilde, 

 

Tarafımıza bildirdiğiniz veya bildirildiği şekliyle olmak üzere doğruluğunu ve en güncel halini 

koruyarak, 

 

Kaydedileceğini, depolanacağını, muhafaza edileceğini, yeniden düzenleneceğini, Kanun’da 

düzenlendiği üzere bu kişisel verileri talep etmeye yetkili olan kamu kurumları ile kuruluşları ile 

paylaşılacağını ve Kanun’un öngördüğü şartlarda, iş bu metinde aşağıda bahsedilen amaçlar dahilinde 

yurtiçinde bulunan ODA Yönetim Kurulu Üyelerine, iş ortaklarına, aşağıda belirtilen amaçlara ek 

olarak; 

 

Oda’mızın sunduğu hizmetin kalitesini ve memnuniyetini ölçmek, 

 

Üyelerimizin beklentilerini değerlendirmek 

 

Amaçlarıyla ODA tarafından işleneceğini bildiririz. 

 

6698 sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu’nun 5. Ve 6. Maddesinde sayılan haller dışında kalan açık 

rıza ile işlenen haller için işbu açık rıza metni oluşturulmuş olup ayrıntılı bilgileri yine tarafınıza ibraz 

edilen politikalardan ve aydınlatma metinlerinden ulaşabilirsiniz. 

 

Yukarıda belirtilen amaç dahilinde ve Kanun ile ilgili mevzuattan kaynaklanan yasal yükümlülük 

çerçevesinde; işbu metinde sayılanlarla sınırlı olmak üzere söz konusu amaç ve yasal yükümlülüklerini 

yerine getirebilmeyi sağlayacak kişisel verilerinizi (Adınız ve soyadınız, Cep Telefonu numaranız, E-

Posta adresiniz, Üyelik süreniz, Oda hakkındaki düşünceleriniz, Oda’nın hizmetleri hakkındaki 

düşünceleriniz, Oda’nın düzenlediği etkinlik ve toplantılara katılma sıklığınız, 

Önerileriniz/Şikayetleriniz) sizlerden talep edilebilmektedir ve bu verileriniz yukarıdaki amaçlara 

uygun şekilde ODA veri kayıt ortamlarında kaydedilebilmektedir.  

 

Açık Rıza metni 

 

ODA ile ilgili politika ve aydınlatma metnini/metinlerini okuduğumu ve anladığımı, 6698 sayılı 

Kanunun 11. maddesi kapsamındaki haklarımı bildiğimi beyan eder; Veri sorumlusunun sözlü, yazılı ya 

da elektronik ortamda toplanan yukarıda sayılan kişisel verilerimin açık rızamın alındığı işleme amacı 

ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde işlenmesini,  

 

Açık rızamın herhangi bir kanun veya sözleşme ifası/kurulması kapsamında alınmadığı konusunda 

bildirildiğimi. İlgili açık rızamın, kanun maddelerinde sayılan hiçbir durum ile ilgili olmadığı hakkında 

tarafıma bilgilendirme yapıldığını, oda birimleri ile paylaşılmasını, 

 

Yukarıda sayılan amaçlarla sınırlı elektronik ileti almayı, bilgilendirme yapılmasını ve sayılan amaçları 

gerçekleştirebilmek amacıyla işlenmesini kabul ediyorum. 

 

Bu açık rıza metnine ait kutucuğu işaretlemeyle yukarıdaki açık rıza beyanını kabul etmiş sayılacaksınız. 

Kabul etmediğiniz takdirde lütfen kutucuğu işaretlemeyin. 

 

http://www.fto.org.tr/
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