
 

SAMSUN ÜNİVERSİTESİ 
REKLAM VE TANITIM AMACIYLA KİŞİSEL 

VERİLERİN İŞLENMESİNE VE AKTARILMASINA 
YÖNELİK AYDINLATMA, AÇIK RIZA VE 

TAAHHÜTNAME METNİ 

Doküman No ORT/FRM086 
YayınTarihi  10.03.2022 
Revizyon No  00 
RevizyonTarihi   

Sayfa No 1/2 
 

Hazırlayan Onaylayan YürürlükOnayı 

Tayfun ŞENER 
(GenelSekreterYardımcısı) 

Doç. Dr. Salih KESGİN 
 (GenelSekreter) 

KaliteKoordinatörlüğü 

 

1. AYDINLATMA METNİ 
Kişisel Verilerin İşlenmesine ve Aktarılmasına İlişkin Bilgilendirme 
Samsun Üniversitesi (“Üniversite”) olarak reklam ve tanıtım faaliyeti süreçlerinde ilgili kişilerin adı, 
soyadı, görsel ve işitsel bilgisi (görüntü ve ses), iletişim bilgisi (adres, e-posta, telefon numarası) ve sürecin 
içeriğine göre ilgili kişilerin Üniversite’ye ilettiği                             *                                     kişisel verileri 
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (KVKK) 5. maddesinde yer alan “açık rıza” veri 
işleme şartı dahilinde işlemekteyiz.  
İşlediğimiz kişisel verileri işbu aydınlatma metni, açık rıza ve taahhütname metni ve ses/görüntü kaydı alan 
cihazlar aracılığıyla elde etmekteyiz.  
İşlediğimiz kişisel verileri Üniversite’nin reklam ve tanıtım faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla işlemekte, 
aynı amaçla internet sitesi, dergi, el broşürü, sosyal medya hesapları, portal ve benzeri yayınlar aracılığıyla 
üçüncü kişilerin erişimine açık bir şekilde yayınlamaktayız. Ayrıca basın/düzenleme işlemlerinin 
yürütülmesi amacıyla tedarikçi firmalarımıza, talep halinde yasal yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi 
amacıyla ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına aktarmaktayız. 
 

İlgili Kişilerin KVKK Kapsamında Hakları 
İlgili kişiler, KVKK çerçevesinde ve Veri Sorumlusu Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de yer 
alan şartlar dahilinde Üniversite’ye başvuruda bulunarak; kişisel verilerinin işlenip işlenmediği öğrenme, 
buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp 
kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde ve yurt dışında kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, 
kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmesi halinde bunların düzeltilmesini isteme, KVKK’nın 7. 
maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, 
düzeltme ve silinme-yok edilme taleplerinin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere iletilmesini isteme, 
işlenen kişisel verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi 
aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle 
zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.  

 
Veri Sorumlusu İletişim Kanalları 
Samsun Üniversitesi, Canik Yerleşkesi Gürgenyatak Mahallesi Merkez Sokak No:40-2/1, 
CANİK/SAMSUN, 0 (362) 313 0055 
 
 
 
 
 

 

*Üniversite tarafından doldurulmalı ve haber/ropörtajvb yapılan kişinin kişisel veriler yazılmalıdır. 
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2. AÇIK RIZA VE TAAHHÜTNAME METNİ 
Üniversite tarafından gerekli aydınlatma tarafıma yapılmıştır. Reklam ve tanıtım faaliyeti süreçlerinde 
adım, soyadım, görsel ve işitsel bilgim, iletişim bilgim ile sürecin içeriğine göre Üniversite’ye ilettiğim  
                                          *                                  .kişisel verilerimin işlenmesine açık rızam bulunmaktadır.  
 
Açık Rıza Gösteren Kişi; 
 
 
 
 
 
Reklam ve tanıtım faaliyetlerinin yürütülmesi; internet adresi, dergi, el broşürü, sosyal medya hesapları, 
portal ve benzeri yayınlar aracılığıyla üçüncü kişilerin erişimine açık bir şekilde yayınlanmasına, yurt içi ve 
yurt dışı tanıtım filmlerinde kullanılmasına, basın/düzenleme işlemlerinin yürütülmesi amacıyla 
Üniversite’nin tedarikçi firmasına aktarılmasına açık rızam vardır. 

Açık Rıza Gösteren Kişi; 
 
 
 
 
 
Açık rızamı geri almam halinde bu talebimin geriye dönük sonuç doğurmayacağının (örneğin basılan bir 
derginin geri toplanamayacağının) bilincindeyim. Geriye dönük herhangi bir hak talebimin 
bulunmayacağını beyan, kabul ve taahhüt ederim. 

Taahhüt Eden Kişi; 
 

 

 

 

 

 

*Üniversite tarafından doldurulmalı ve haber/ropörtajvb yapılan kişinin kişisel veriler yazılmalıdır. 
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