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YÖNERGE

1.

Doküman No

: YNG.DER.30

Tarih
Rev.
Rev. Tarihi

: 04.04.2021
:

Amaç ve Kapsam

Bu yönergenin amacı; Türk Ortopedi ve Travmatoloji Birliği Derneği, Şubeleri ve İktisadi
İşletmesi tarafından fiziki ve elektronik ortamlarda düzenlenen her türlü kongre, konferans,
kurs, seminer, sunum ve benzeri toplantılarda yapılacak görsel ve işitsel kayıtların alınması,
kullanılması, işlenmesi ve saklanması konusunda uyulması gereken kuralların belirlenmesi ve
düzenlenmesidir.
2.

Tanım ve Açıklamalar

İşbu Yönerge kapsamında yer alan tanımlardan;
TOTBİD: Türk Ortopedi ve Travmatoloji Birliği Derneği, Şubeleri ve Türk Ortopedi ve
Travmatoloji Birliği Derneği İktisadi İşletmesi’ni,
Etkinlik: TOTBİD tarafından üyelerinin erişimine ya da kamuya açık olarak fiziki ve
elektronik ortamlarda düzenlenen her türlü kongre, konferans, kurs, seminer, sunum ve benzeri
toplantıları,
Katılımcı: TOTBİD tarafından düzenlenen etkinliklere katılanları,
Kayda Alma: Etkinlik unsurlarının ve/veya katılımcıların fotoğraflanması, kamera/video
ve/veya ses kayıtlarının her türlü elektronik ve elektronik olmayan yöntemlerle tespit
edilmesini,
Kişisel Veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi,
Kişisel Verilerin 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, saklanması, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi,
açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması ya da
kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi,
Aydınlatma Yükümlülüğü: TOTBİD’in, katılımcılara, etkinlik nedeniyle kişisel verilerinin
kim tarafından, hangi amaçlarla ve hangi hukuki gerekçelere dayanarak işlenebileceği, kimlere
hangi amaçlarla aktarılabileceği hususunda bilgi vermesi yükümlülüğü’nü,
Açık Rıza: Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan
rızayı,
KVKK: 7 Nisan 2016 tarihli ve 29677 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 6698 sayılı Kişisel
Verilerin Korunması Kanunu’nu,
Yönetim Kurulu: Türk Ortopedi ve Travmatoloji Birliği Derneği Yönetim Kurulu’nu,
ifade etmektedir.

3.

Genel Hükümler

3.1. Etkinliklerin görsel ve işitsel olarak tümüyle ya da belirli bölümler halinde her türlü
ortamda kayda alınması, kullanılması, saklanması ve her türlü işlenmesi hakları, KVKK ve
ilgili yasal mevzuat gereklilikleri yerine getirilerek münhasıran ve sadece veri sorumlusu
sıfatıyla TOTBİD’e ait olup; Yönetim Kurulu tarafından ayrıca yazılı olarak izin verilmediği
sürece 3.kişi ve kuruluşlar tarafından etkinliklerin görsel/işitsel kayıt altına alınması ve
herhangi bir şekilde işlenmesi kural olarak yasak bulunmaktadır. Yönetim Kurulu bu konuda
gereken her türlü bilgilendirmeyi yapar ve önlemi alır.
3.2. TOTBİD, etkinlik katılımcılarını; etkinliğe katılımları nedeniyle işlenmesi muhtemel diğer
kişisel verileri konusunda aydınlatma yükümlülüğünü yerine getireceği gibi, görsel ve işitsel
kayıtlarının alınacağı konusunda da aydınlatmak ve gerekiyorsa açık rızalarını almak
yükümlülüğü altındadır. Belirtilen bu aydınlatma ve açık rıza alma işlemi etkinliğin türüne,
yapısına ve koşullarına uygun olacak şekillerde; etkinliğe katılım başvuruları sırasında ya da en
geç etkinliğin başlangıcı anında gerçekleştirilecektir.
3.3. Yönetim Kurulu tarafından etkinliğin 3.kişi ve kuruluşlar tarafından kayıt altına alınmasına
izin verilmesi ya da TOTBİD tarafından alınan kayıtların 3.kişilere aktarılmasının söz konusu
olması halinde katılımcılar bu konuda önceden bilgilendirilerek açık rızaları alınacaktır.
3.4. İşbu yönergede hüküm bulunmayan hallerde KVKK, ilgili mevzuat ve “TOTBİD Kişisel
Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası” hükümleri uygulanacaktır.
4.

Yürürlük

İşbu yönerge TOTBİD Yönetim Kurulu tarafından hazırlanarak, 04/04/2021 tarihinde
onaylanarak yürürlüğe girmiş bulunmaktadır.

Onaylayan
TOTBİD Yönetim Kurulu

