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Uygunluk Kontrolü, Reklam/Kampanya/Promosyon
Süreçlerinin Yürütülmesi, Sponsorluk Faaliyetlerinin
Yürütülmesi, Firma/Ürün/Hizmetlere Bağlılık Süreçlerinin
Yürütülmesi, Organizasyon ve etkinlik yönetimi, Sözleşme
süreçlerinin yürütülmes amaçlarıyla sınırlı olarak ve tarafımıza
CV gönderilmek sureti ile ve katılımcı, jüri üyeleriyle kurulan
sözleşmenin ifası hukuki sebeplerine dayanarak işleme amacı
için gerekli olan süre kadar saklanmak üzere sözleşmenin
kurulması ve ifa edilmesi kapsamında Şirket tarafından Sosyal
Medya mecralarına ve Topluluk/Grup şirketlerine
aktarılabilmektedir.
Cemer Kent ile Jüri Üyeleri ve Katılımcıların birbirlerine
aktaracakları Kişisel Veriler’e ilişkin olarak aktarımın hukuka
uygun olarak gerçekleştirilmesini sağlamak ve üçüncü kişiler
tarafından söz konusu Kişisel Veriler’e hukuka aykırı olarak
erişilmesini önlemek ve bu konuda gerekli her türlü teknik ve
idari tedbiri almak, gizliliği sağlamak konusunda Kişisel
Verilerin Korunması Kanununa ve ilgili mevzuata uygun
davranmak zorundadır.
Katılımcı, jüri üyeleri Cemer’den Sözleşme kapsamında
edindiği Gizli Bilgi’yi sır addedeceğini, devamlı olarak gizli
tutacağını, saklayacağını, koruyacağını ve Cemer’in önceden
yazılı izni olmadan, Gizli Bilgi’yi kısmen veya tamamen
üçüncü kişilere veya yetkisiz kişilere herhangi bir şekilde
hangi suretle olursa olsun ifşa etmeyeceğini, vermeyeceğini
ve kullandırmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
Katılımcı, erişim sağladığı kişisel verileri 6698 sayılı Kişisel
Verilerin Korunması Hakkında Kanun ve işbu Şartname
hükümlerine aykırı olarak başkasına açıklayamaz. Katılımcı,
eriştiği Kişisel Verileri hukuka aykırı erişilmesini önlemek
amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik
gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri almak zorundadır.
Bu yükümlülükler sözleşme sona erdikten sonra da süresiz
devam eder.
Cemer, işlediği kişisel verileri, Kişisel Veri Saklama ve İmha
Politikasında belirtilen süre kadar muhafaza edecek olup
sürenin bitimi, kanundan kaynaklı sebepler, ilgili kişinin
başvurusu, veri işleme sebebinin kalkması gibi nedenlere
bağlı olarak imha eder. Cemer, Kanuna, ilgili mevzuata ve
yasal düzenlemelerdeki azami saklama sürelerine bağlı
kalmarak Saklama ve İmha sürelerini belirler
İş bu Şartname’de yer alan Gizlilik ve Kişisel Verilerin
Korunmasına ilişkin yükümlülükler, Taraflar arasındaki ticari
ilişkinin hiçbir süre sınırlamasına bağlı olmaksınız, süresiz
olarak geçerli olmaya devam edecektir.
6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun “ilgili
kişinin haklarını düzenleyen” 11’inci maddesi kapsamındaki
talep ve başvurularınızı Cemer ’e iletebilirsiniz.

Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik
Tanımlar:
“Kişisel Veri”: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye
ilişkin her türlü bilgidir.
“Kişisel Verinin İşlenmesi”: Kişisel verilerin tamamen veya
kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin
parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde
edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi,
değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması,
aktarılması, devralınması, elde edilebilir hale getirilmesi,
sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi
veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi ifade eder.
“Veri Sorumlusu”: Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve
vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve
yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi ifade
eder.
“Üçüncü Kişi”:Veri Sorumlusu tarafından kişisel verileri işlenen
gerçek kişilerdir.
“Gizli Bilgi”: Taraflar, sözleşmenin ifası sırasında elde
edecekleri birbirlerine ait her türlü ticari sır, Ar-Ge bilgisi, ticari
kazanç yahut itibar anlamında birbirlerine sair zararlar
doğurabilecek mahiyette her türlü bilgi ve veriyi işbu
sözleşmenin amacıyla sınırlı olarak kullanacaklarını ve bu
kullanım sırasında söz konusu bilginin ilgili personelden
taahhüt alınması dahil her türlü önlemi alarak kullanacaklarını
ve karşı tarafın yazılı izni olmaksızın söz konusu veri ve
bilgileri üçüncü bir kişiye ifşa etmeyeceklerini kabul, beyan ve
taahhüt ederler.
6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“Kanun”)
uygun olarak yarışmaya katılan; katılımcı ve jüri üyelerinin
işlenen kişisel verileri; kimlik (ad soyadı), mesleki deneyim
(eğitim durumu, meslek/sertifika bilgisi), iletişim (telefon
numarası, mail adresi), görsel ve işitsel kayıtlar (fotoğraf )
bilgileridir. İş bu kişisel veriler veri sorumlusu sıfatıyla Cemer
Kent Ekipmanları San. ve Tic. A.Ş. (“Cemer” veya “Şirket”)
tarafından; Yarışma Şartlarına Uygunluk Kontrolü,
Reklam/Kampanya/Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi,
Sponsorluk Faaliyetlerinin Yürütülmesi,
Firma/Ürün/Hizmetlere Bağlılık Süreçlerinin Yürütülmesi,
Organizasyon ve etkinlik yönetimi, Sözleşme süreçlerinin
yürütülmesi amacıyla işlenmektedir.
Katılımcıya ait kimlik( ad soyadı), mesleki deneyim(eğitim
durumu, meslek, sertifika bilgisi) bilgisi ve Jüri Heyetinden
Jüri Üyelerine ilişkin olarak mesleki deneyim (eğitim durumu,
meslek, sertifika bilgisi ), kimlik (ad soyad), görsel işitsel kayıt
(fotoğraf ) bilgisine haiz kişisel verileri Yarışma Şartlarına
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üçüncü kişilere veya yetkisiz kişilere herhangi bir şekilde
hangi suretle olursa olsun ifşa etmeyeceğini, vermeyeceğini
ve kullandırmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
Katılımcı, erişim sağladığı kişisel verileri 6698 sayılı Kişisel
Verilerin Korunması Hakkında Kanun ve işbu Şartname
hükümlerine aykırı olarak başkasına açıklayamaz. Katılımcı,
eriştiği Kişisel Verileri hukuka aykırı erişilmesini önlemek
amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik
gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri almak zorundadır.
Bu yükümlülükler sözleşme sona erdikten sonra da süresiz
devam eder.
Cemer, işlediği kişisel verileri, Kişisel Veri Saklama ve İmha
Politikasında belirtilen süre kadar muhafaza edecek olup
sürenin bitimi, kanundan kaynaklı sebepler, ilgili kişinin
başvurusu, veri işleme sebebinin kalkması gibi nedenlere
bağlı olarak imha eder. Cemer, Kanuna, ilgili mevzuata ve
yasal düzenlemelerdeki azami saklama sürelerine bağlı
kalmarak Saklama ve İmha sürelerini belirler
İş bu Şartname’de yer alan Gizlilik ve Kişisel Verilerin
Korunmasına ilişkin yükümlülükler, Taraflar arasındaki ticari
ilişkinin hiçbir süre sınırlamasına bağlı olmaksınız, süresiz
olarak geçerli olmaya devam edecektir.
6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun “ilgili
kişinin haklarını düzenleyen” 11’inci maddesi kapsamındaki
talep ve başvurularınızı Cemer ’e iletebilirsiniz.

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ HAKKINDA AYDINLATMA METNİ
6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“Kanun”)
uygun olarak kişisel verileriniz kimlik, (Ad/soyadı, T.C. Kimlik
No Bilgileri), iletişim bilgisi (Açık adres, telefon numarası, eposta adresi), finansal bilgi (banka IBAN numarası) görsel ve
işitsel bilgiler (kamera kaydı, ses kaydı) veri sorumlusu sıfatıyla
Cemer Kent Ekipmanları Tic. San. A.Ş. (“Şirket ya da Cemer”)
tarafından iş faaliyetlerinin yürütülmesi/denetimi, sözleşme
süreçlerinin yürütülmesi, finans ve muhasebe işlerinin
yürütülmesi, sponsorluk faaliyetlerinin yürütülmesi,
organizasyon ve etkinlik yönetimi ile bu kapsamda iletişim
faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla işlenmektedir.
Söz konusu kişisel verileriniz açık rızanıza dayanarak başvuru
formunun doldurulması, yazılı iletişim vasıtasıyla, röportaj
kanalı ile toplanmaktadır. Kişisel verileriniz ilk paragrafta
belirtilen amaçlarla sınırlı olarak Cemer’in grup şirketleri ile
iştirak ve bağlı ortaklıklarına, gerektiği takdirde yetkili kamu
kurum ve kuruluşlarına aktarılabilecektir.
Kanunun “ilgili kişinin haklarını düzenleyen” 11’inci maddesi
kapsamındaki talep ve başvurularınızı Şirketimize
iletebilirsiniz. Konu hakkında ayrıntılı bilgi edinmek için
internet sitemizde yayımlanan (www.cemer.com.tr) “Kişisel
Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası” metnini
inceleyebilirsiniz.
Süreçlerinin Yürütülmesi, Sponsorluk Faaliyetlerinin
Yürütülmesi, Firma/Ürün/Hizmetlere Bağlılık Süreçlerinin
Yürütülmesi, Organizasyon ve etkinlik yönetimi, Sözleşme
süreçlerinin yürütülmes amaçlarıyla sınırlı olarak ve tarafımıza
CV gönderilmek sureti ile ve katılımcı, jüri üyeleriyle kurulan
sözleşmenin ifası hukuki sebeplerine dayanarak işleme amacı
için gerekli olan süre kadar saklanmak üzere sözleşmenin
kurulması ve ifa edilmesi kapsamında Şirket tarafından Sosyal
Medya mecralarına ve Topluluk/Grup şirketlerine
aktarılabilmektedir.
Cemer Kent ile Jüri Üyeleri ve Katılımcıların birbirlerine
aktaracakları Kişisel Veriler’e ilişkin olarak aktarımın hukuka
uygun olarak gerçekleştirilmesini sağlamak ve üçüncü kişiler
tarafından söz konusu Kişisel Veriler’e hukuka aykırı olarak
erişilmesini önlemek ve bu konuda gerekli her türlü teknik ve
idari tedbiri almak, gizliliği sağlamak konusunda Kişisel
Verilerin Korunması Kanununa ve ilgili mevzuata uygun
davranmak zorundadır.
Katılımcı, jüri üyeleri Cemer’den Sözleşme kapsamında
edindiği Gizli Bilgi’yi sır addedeceğini, devamlı olarak gizli
tutacağını, saklayacağını, koruyacağını ve Cemer’in önceden
yazılı izni olmadan, Gizli Bilgi’yi kısmen veya tamamen

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE YÖNELİK AÇIK RIZA BEYANI
Cemer Kent Ekipmanları Tic. San. A.Ş. (“Şirket”) başvuru formu,
yazılı iletişim vasıtası ve röportaj kanalı ile toplanan kişisel
kimlik, (Ad/soyadı, T.C. Kimlik No Bilgileri), iletişim bilgisi (Açık
adres, telefon numarası, e- posta adresi), finansal bilgi (banka
IBAN numarası) görsel ve işitsel bilgiler (kamera kaydı, ses
kaydı) yukarıdaki aydınlatma metninde bilginize sunulan
kapsamda işlenebilmesi ve gerektiğinde aktarılabilmesi için
açık rızanıza ihtiyaç duyuyoruz.
Bu çerçevede, söz konusu verilerinizin Cemer Kent
Ekipmanları Tic. San. A.Ş. tarafından iş faaliyetlerinin
yürütülmesi/denetimi, sözleşme süreçlerinin yürütülmesi,
finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi, sponsorluk
faaliyetlerinin yürütülmesi, organizasyon ve etkinlik yönetimi
ile bu kapsamda iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi ve bu
amaçla sınırlı olarak Cemer’in grup şirketleri ile iştirak ve bağlı
ortaklıklarına, gerektiği takdirde yetkili kamu kurum ve
kuruluşlarına aktarılmasına onay veriyor musunuz?
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