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24. ONLINE (ÇEVRİMİÇİ) LİSELER ARASI MÜZİK YARIŞMASI kapsamında ofis  ve  

diğer  fiziki  ortamlar, basılı formlar web, internet  siteleri ve benzeri elektronik işlem 

platformları, sosyal medya veya diğer kamuya açık mecralar aracılığıyla veya anlaşmalı 

oldukları diğer kişi ve kuruluşlar kanalıyla yazılı, sözlü, ses veya görüntü kaydı veya diğer 

fiziksel veya elektronik ortamda vs  toplanan/elde edilen ve END ULUSLARARASI YAPIM 

YAYIN REKLAMCILIK EĞİTİM HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM 

ŞİRKETİ (End Productions)’ne iletilen tarafıma/velisi bulunduğum çocuğuma   ait  ad, soyad, 

iletişim adresi, ev adresi, TC Kimlik Numarası, mail adresi, doğum tarihi, imza, fotoğraf, 

öğrenci belgeleri, video görüntüleri, ses kaydı vb  kişisel verilerin, End Productions 

tarafından, Organizasyon ve etkinliklerin yapılmasını  ve  yönetimini sağlamak, istatiksel 

çalışmalar yapabilmek, Kamu Kurum ve bütün otoritelerce öngörülen bilgi paylaşımı, 

raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerinin yerine getirmek, yasal mevzuattan kaynaklanan 

bilgi ve belge saklama yükümlülüklerini yerine getirmek, yasal düzenlemelerin gerektirdiği 

veya zorunlu kıldığı şekilde hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesini sağlamak, hukuki 

süreçlerin yönetilmesi, tarafımıza kesintisiz olarak daha iyi ve güvenilir hizmet verebilmek 

amaçlarıyla 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve 

amaçları dahilinde işleneceği; tarafıma/velisi bulunduğum çocuğuma   ait kişisel verilerin  

toplama amacına uygun olarak ve iş süreçlerini devam ettirmek  amacıyla sınırlı olarak End 

Productions’ın  işbirliği yaptığı proje ortaklarına, Banka ve finans kuruluşlarına, hukuk, mali 

müşavirlik, vergi vb. benzeri alanlarda destek aldığı danışmanlık firmalarına, kanunen yetkili 

kamu kurumlarına ve özel kişilere, End Productions adına kişisel veri işleyen yurt içi 

depolama, arşivleme, bilişim teknolojileri desteği (sunucu, hosting, yazılım, bulut bilişim vb.) 

vs. alanlarında destek alınan hizmet sağlayıcılarımına bir mahkeme kararı veya yetkili kılınmış 

idari mercilerin talebi üzerine, yetkili kişi veya kurumlarla paylaşılabileceği/aktarılabileceği, 

muhafaza edileceği ve işlenme amacı konusunda tarafıma bilgi verildi.  

 

 

 

 

İşbu muvafakatname çerçevesinde, End Productions tarafından tarafıma/velisi bulunduğum 

çocuğuma   ait kişisel  verilerin işlenmesi konusunda 2021-2022 24. ONLINE (ÇEVRİMİÇİ) 

LİSELER ARASI MÜZİK YARIŞMASI İÇİN KİŞİSEL VERİLERİN 

KORUNMASINA DAİR AYDINLATMA METNİ’ nde detaylı olarak açıklandığı şekilde 

tarafıma/velisi bulunduğum çocuğuma   ait kişisel verilerin yukarıda sayılan amaçlarla sınırlı  
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olarak işlenmesine ve yurtiçinde ve yurtdışında bulunan 3. kişilerle paylaşılmasına açık rızam 

ile izin verdiğimi beyan ederim.  

 

El Yazısı ile Okudum.Anladım.Kabul Ediyorum. 

 

Öğrencinin İsmi Soyadı  

Velayeten ve kendi adına asaleten 

 

VELİ 

İsim-Soyisim: ______________________   

İmza:  

 

 

  

 

 
 


