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 AYDINLATMA METNİ 

Kişisel verileriniz veri sorumlusu sıfatıyla EDREMİT BELEDİYESİ (“Belediye”) tarafından 6698 sayılı 

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir. 

Toplanan kişisel verileriniz, Kanun’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve Kanun’un 5. ve 6. 

maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde Belediye tarafından aşağıda açıklanan amaçlar 

kapsamında işlenebilecektir. 

Söz konusu uygulama, faturasını ödeyemeyen yardıma muhtaç kişiler ile yardımseverlerin ödemek istedikleri faturaları seçip ödeme 

yapabilecekleri bir platform niteliğindedir. Faturalarını ödeyemeyen yardıma muhtaç kişilerin başvuru esnasında Belediye ile 

paylaşacakları bilgiler (T.C. Kimlik Numarası, İsim-soyisim, Telefon Numarası, Abonelik Numarası, Fatura Numarası vb.) Belediye 

hizmetlerinde kullanılmak üzere gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi, 

Belediye'nin ve Belediye ile iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temini kapsamında kişisel 

verileriniz işlenebilecektir. 

Toplanan kişisel verileriniz, Kanun’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri 

işleme şartları dahilinde, Belediyemiz tarafından yukarıdaki başlıkta yer alan amaçlar doğrultusunda iş ortaklarımız, 

tedarikçilerimizle, kanunen yetkili kamu kurumlarına ve yetkili özel kişilere aktarılabilecektir. 

Kişisel verileriniz Belediye tarafından yukarıda sıralanan amaçlar kapsamında uygulama üzerindeki kayıt formları üzerinden 

toplanmaktadır. Toplanan kişisel verileriniz Kanun’un 5. maddesinde belirtilen açık rızanın bulunması, sözleşmenin kurulması ve 

ifası, hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve meşru menfaatlerimizin gerçekleşebilmesi için kişisel verilerin işlenmesinin 

zorunluluk arz etmesi kanuni kişisel veri işleme şartları kapsamında işbu Aydınlatma Metninde belirtilen amaçlarla işlenebilmekte ve 

aktarılabilmektedir. 

Kanunun “ilgili kişinin haklarını düzenleyen” 11 inci maddesi kapsamındaki taleplerinizi, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları 

Hakkında Tebliğ’de yer alan usuller ile Belediye’ye iletebilirsiniz. 

“seninfaturan.edremit.bel.tr” sayfası dijital ortamda hayırsever ve ihtiyaç sahibinin buluşturulduğu bir platformdur. Bu platformda 

fatura gönderen ihtiyaç sahipleri faturalarının ödenmesi veya ödenmemesi, yine hayırseverler de yapacağı/yaptığı fatura ödemeleri 

konularında Belediyeyi sorumlu tutamaz ve sorumlu tutmayacağını kabul ve taahhüt eder.  

ASKIDA ÖDEME KAMPANYASI AÇIK RIZA 

Yardıma Muhtaç Kişilerin Faturalarının Yardımseverler Tarafından Ödenmesi Kampanyasına İlişkin (ASKIDA FATURA) 

Aydınlatma Metni’ni okudum ve bu kapsamda kişisel verilerimin kampanya dahilindeki hizmetlerde ve belediyenin diğer 

hizmetlerinde yararlanılması ve söz konusu hizmetlerin sağlanması, süreçlerinin planlanması, icrası, iyileştirilmesi ve geliştirilmesine 

yönelik faaliyetlerin gerçekleştirilmesi amaçlarıyla 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkındaki Kanun’a (“KVKK”) uygun 

olarak toplanmasına, işlenmesine, güncellenmesine, periyodik olarak kontrol edilmesine, veri tabanında tutulmasına, saklanmasına, 

gerektiği halde ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile iş ilişkisi gereği olarak çözüm ortağı üçüncü kişilerle paylaşılmasını kabul 

ediyorum. 

GİZLİLİK SÖZLEŞMESİ  

A- EDREMİT BELEDİYESİ/Balıkesir (“Belediye” olarak anılacaktır.) 

B- …………………….  (“Yardımsever/Hayırsever” olarak anılacaktır.) 

İşbu protokol Yardıma Muhtaç Kişilerin Faturalarının Yardımseverler Tarafından Ödenmesi Kampanyası kapsamında BELEDİYE 

tarafından Yardıma Muhtaç Kişilerin kişisel verilerinin paylaşılması nedeniyle KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU 

kapsamında Gizlilik ilkesinin korunması amacıyla imzalanmıştır. Yardımsever ve Belediye 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması 

Kanunu’ndan kaynaklanan yükümlülükleri birbirlerine karşı yerine getirmeyi taahhüt eder.  
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