
GÜÇLÜ İYİLİK SOSYAL GİRİŞİMİ 

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ 

  

İşbu Aydınlatma Metni Güçlü İyilik Platformu tarafından Platform’un Gönüllülerine  6698 sayılı 

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu  kapsamında kişisel verilerinin Şirket tarafından işlenmesine 

ilişkin olarak aydınlatılması amacıyla hazırlanmıştır. 

a) Kişisel Verilerin Elde Edilme Yöntemleri ve Hukuki Sebepleri 

Kişisel verileriniz, elektronik veya fiziki ortamda toplanmaktadır. İşbu Aydınlatma Metni’nde 

belirtilen hukuki sebeplerle toplanan kişisel verileriniz Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen 

kişisel veri işleme şartları çerçevesinde işlenebilmekte ve paylaşılabilmektedir. 

1. b) Kişisel Verilerin İşleme Amaçları 

Kişisel verileriniz, Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları 

çerçevesinde Güçlü İyilik Platformu tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin ilgili kişilerin beğeni, 

kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek ilgili kişilere önerilmesi ve tanıtılması için 

gerekli olan aktivitelerin planlanması ve icrası, Güçlü İyilik Platformu tarafından sunulan ürün ve 

hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimleri tarafından yapılması ve 

ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi, Güçlü İyilik Platformu  tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin 

gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimleri tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş 

süreçlerinin yürütülmesi, Platformun ticari ve/veya iş stratejilerinin planlanması ve icrası ve Güçlü 

İyilik Platformu  ile iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin 

temini amaçlarıyla işlenmektedir. 

1. c) Kişisel Verilerin Paylaşılabileceği Taraflar ve Paylaşım Amaçları 

Kişisel verileriniz, Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları 

çerçevesinde, Güçlü İyilik Platformu tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin ilgili kişilerin beğeni, 

kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek ilgili kişilere önerilmesi ve tanıtılması için 

gerekli olan aktivitelerin planlanması ve icrası,  Güçlü İyilik Platformu  tarafından sunulan ürün ve 

hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimleri tarafından yapılması ve 

ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi, Güçlü İyilik Platformu  tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin 

gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimleri tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş 

süreçlerinin yürütülmesi, Güçlü İyilik Platformu  ‘in ticari ve/veya iş stratejilerinin planlanması ve 

icrası ve  Güçlü İyilik Platformu  ile iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş 

güvenliğinin temini amaçları dahilinde Güçlü İyilik Platformu ’nun iş ortakları ve tedarikçileri ile 

hukuken yetkili kurum ve kuruluşlar ile hukuken yetkili özel hukuk tüzel kişileriyle 

paylaşılabilecektir. 

  

 


