
Bu bilgilendirme formu, TEMA Vakfı'na destek veren gönüllülerin Vakıf ile paylaşmış oldukları kişisel verilerin TEMA Vakfı 

tarafından alınmasına, saklanmasına, paylaşılmasına, işlenmesine ve silinmesine ilişkin süreç hakkında, 6698 Sayılı Kişisel 

Verilerin Korunması Hakkındaki Kanun kapsamında kişisel veri sahibini bilgilendirmek için hazırlanmıştır.

07.04.2016 tarihinde resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("Kanun") 

kapsamında, TEMA Vakfı 'Veri Sorumlusu' sıfatına sahip olup bu sıfatın gerektirdiği yükümlülükleri yerine getirmek için gerekli 

uyum çalışmalarını gerçekleştirmektedir.

Siz değerli gönüllülerimiz kişisel verilerinizi Vakıf Merkezi, Temsilcilikler, internet sitesi, banka ve SMS gibi kanallardan; sözlü, 

yazılı ya da elektronik ortam üzerinden TEMA Vakfı ile paylaşabiliyorsunuz. Paylaşmış olduğunuz kişisel verileriniz işbu Kanun 

çerçevesinde TEMA Vakfı tarafından muhafaza edilip, vermiş olduğunuz onay çerçevesinde işlenecektir. TEMA Vakfı'na ilişkin 

tanıtım, teşekkür,  bilgilendirme ve duyuru amaçlı iletişimleri gerçekleştirmek; istatistiki bilgi toplamak ve derlemek; bağış, 

gönüllülük, eğitim ve savunuculuk çalışmalarını geliştirmek amaçlarıyla kişisel verileriniz tarafımızca kullanılabilecektir.

Sizlerin, kişisel veri sahibi olarak;

(a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

(b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

(c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

(ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

(d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

(e) İşlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

(f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

(g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun 

ortaya çıkmasına itiraz etme,

(ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme 

haklarına sahip olduğunuzu belirtmek isteriz.

Veri sorumlusu sıfatıyla TEMA Vakfı olarak;

(1) Kişisel verilerin işlenmesindeki kanuni ilkelere uymayı,

(2) Kişisel ve özel nitelikli kişisel verilerde açık rıza almayı,

(3) Kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini ve erişilmesini önlemek ve kişisel verilerin muhafazasını sağlamak 

amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri almayı,

(4) Kişisel veri sahibinin yukarıda sayılan haklarına uygun davranmayı ve bu haklara bağlı olası bir zararını gidermeyi taahhüt 

ettiğimizi belirtmek isteriz.

Kanun kapsamındaki haklarınızdan yararlanmak için başvurularınızı yazılı olarak posta yoluyla Vakıf Merkezi adresimize ya 

da elektronik olarak e-posta yoluyla gonullu@tema.org.tr adresine iletebilirsiniz.

Detaylı bilgi almak için TBMM'nin resmi internet sitesinden (https://www.tbmm.gov.tr/kanunlar/k6698.html)  kanunu 

inceleyebilirsiniz.

Kişisel Veri Sahibinin Muvafakatnamesi:

Yukarıdaki bilgilendirme, aydınlatma ve taahhüt metni doğrultusunda; kişisel verilerimin işlenmesine özgür irademle 

muvafakat ediyorum.

Adı ve Soyadı:                                                                                         İmzası:

Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Bilgilendirme, Aydınlatma ve Taahhüt Metni



Lütfen aşağıdaki formu eksiksiz ve okunaklı olarak doldurunuz.

Başvuru Tarihi: 

TEMA Temsilciliği: 

TEMA Temsilciliği Türü: (Bu bölüm TEMA temsilcisi tarafından doldurulacaktır. Birden fazla seçenek işaretlenebilir.) 

TEMA VAKFI GÖNÜLLÜ BAŞVURU FORMU  (18 YAŞ VE ÜSTÜ)

…………………………………...........…

…………………………………...........…

 (Belirteceğiniz adrese Gönüllü Kartınız ve Gönüllülük Rozetiniz gönderilecektir. Lütfen eksiksiz doldurunuz.)

Ad ve Soyad: Doğum tarihi:

Cinsiyet:T.C. Kimlik No:

E-posta:

Eğitim Durumu:

Öğrenci ise Okulu:

Bölümü:

Açık Adres:

Cep Telefonu:

…………………………………...........…....

…………………………………..............

…………………………………..................

…………………………………....................…………………………………..................................................

…………………………………………………………….. Mesleği: ……………………………………………………………..

………………………………….................…………………………………..................…………………………………..................…….….

…………………………………..................

………/………/……....…

Erkek Kadın

İlkokul Mezunu

Üniversite Öğrencisi

Yüksek Lisans Mezunu

Ortaokul Mezunu Lise Mezunu

Doktora Mezunu

Yüksek Lisans ÖğrencisiÜniversite Mezunu

Doktora Öğrencisi

KİŞİSEL BİLGİLER

İLETİŞİM BİLGİLERİ

EĞİTİM BİLGİLERİ

        14 - 24 yaş arası 15 TL 
(25 yaşına geldiğinizde kaydınızı yenilemeniz gerekmektedir)

YAŞ ARALIĞINIZI VE GÖNÜLLÜLÜK BAĞIŞINIZI BELİRTİNİZ:

        25 yaş ve üstü 40 TL 
(25 yaş üstü gönüllülük ömür boyudur)

* T. İş Bankası'nda şube kanalı ile bağış yatırılırken havale masrafı alınmaması için "NAR bağış ekranlarını kullanarak bağış
yapmak istenildiği" ve hesap isminin "Gönüllülük" olduğu belirtilmelidir.

T. İş Bankası*

Levent Şb.         TR790006400000110350821591

Ziraat Bankası

İst. Kurumsal         TR620001001753015768125097

BANKA HAVALESİYLE GÖNÜLLÜLÜK BAĞIŞLARINIZI YATIRABİLECEĞİNİZ HESAP NUMARALARI:

…………………………………...............…………………………………............. …………………………………........

………………………………….................…………………………………..................…………………………………..................…….….

İl: İlçe:

İl Temsilciliği İlçe Sorumluluğu Mahalle Sorumluluğu Genç TEMA

A: Halaskargazi Mah. Halaskargazi Cad. No:22 Kat:Kat:5-6-7-8 Şişli/İstanbul T: 0212 291 90 90 F: 0212 284 95 93


