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İSTANBUL KÜLTÜR SANAT VAKFI – YARININ KADIN YILDIZLARI / GENÇ KADIN MÜZİSYENLER
DESTEK FONU - KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

“Yarının Kadının Yıldızları” Genç Kadın Müzisyenler Destek Fonu (“Destek Fonu”), Türkiye Sınai
Kalkınma Bankası (“Fon Sponsoru”) işbirliğiyle İstanbul Müzik Festivali tarafından klasik müzik
alanında çalgı, şan ve şeflik branşlarında eğitim alan, üstün yetenekli ve maddi açıdan desteğe ihtiyaç
duyan genç kadın müzisyenlerin, kariyerlerine destek olmak amacıyla oluşturulmuştur.

Destek Fonu’na yapacağınız başvurularınız kapsamında, kişisel verileriniz başvurularınızın
değerlendirilmesi amacıyla İKSV tarafından veri sorumlusu sıfatıyla işlenecektir. İşbu Aydınlatma
Metni ile 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 10.maddesi uyarınca, Destek Fonu’na
yapacağınız başvuru kapsamında İKSV tarafından kişisel verileriniz ne şekilde işleneceği hakkında
bilgilendirilmeniz amaçlanmaktadır.

1. Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları:
İKSV olarak, tarafınıza ait kişisel verileri; Destek Fonu’na yapılacak başvuru taleplerinin alınabilmesi,
başvuruların gerekli tüm belge ve bilgileri içerip içermediğinin ve başvuru koşullarını taşıyıp
taşımadığının kontrol edilmesi, maddi açıdan desteğe ihtiyaç durumunun araştırılması, desteğe
değer bulunan müzisyenlerin belirlenmesi için Seçici Kurul ve İKSV tarafından başvuruların
değerlendirilmesi, gerekli olması halinde başvuran müzisyenler hakkında ek araştırma yapılması,
desteğe değer bulunan müzisyenlerle sözleşme ilişkisi içerisine girilmesi, sözleşmenin ifası, destek
ödemesinin yapılması ve başvuran müzisyenler ile iletişimin sürdürülmesi, Destek Fonu
faaliyetlerinin yönetilmesi amacıyla 46. İstanbul Müzik Festivali kapsamında düzenlenecek konserin
planlanması, konser için yapılacak tanıtımlarda desteğe değer bulunan müzisyenlerin tanıtıcı
bilgilerine yer verilmesi ve benzeri Destek Fonu faaliyetlerinin planlanması ve icrası; sözleşme ve
sözleşme sonrası ilişkilerin yürütülmesine yönelik işlem ve faaliyetlerin gerçekleştirilmesi ve takibi
gibi amaçlarla (“Amaçlar”) işleyebilmekteyiz.

Destek Fonu, maddi açıdan desteğe ihtiyaç duyan genç kadın müzisyenleri desteklemeyi
amaçlamaktadır, bu nedenle başvuru formunda ve başvuru sırasında başvuruculardan maddi
durumlarını gösteren ek bilgi ve belgeler talep edilebilecek ve bu bilgilerden bir kısmı ailenizin kişisel
verilerini içerebilecektir. Başvurunuz kapsamında, İKSV ile paylaşacağınız ailenize ait kişisel veriler,
yalnızca maddi durumunuz değerlendirmesi amacıyla İKSV veya Fon Sponsoru tarafından
kullanılacak olup, başka bir amaçla hiçbir şekilde işlenmeyecek ve üçüncü kişilerle
paylaşılmayacaktır.
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2. Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi
Kişisel verileriniz İKSV tarafından, Destek Fonu’na yapacağınız başvuru, başvuru kapsamında
sunacağınız bilgi, belgeler ve İKSV ile sürdüreceğiniz iletişim kanalıyla elde edilmekte ve desteğin
amaçlandığı şekilde müzisyenlere ulaştırılması hukuki sebebine dayanarak işlenmektedir.

3. Kişisel Verilerinizin Aktarılabileceği Taraflar ve Aktarım Amaçları
Kişisel verileriniz; yukarıda belirtilen Amaçlar doğrultusunda İKSV tarafından belirlenen Seçici Kurul
ve Fon Sponsoru ile paylaşılmakta, yurt içindeki veya yurt dışında dışarıdan hizmet alınan iş
ortaklarına, tedarikçilerimize ve diğer hizmet sağlayıcılara, iştiraklerimize ve ayrıca kanunen yetkili
kamu kurumları ve/veya özel kişilere, 6698 sayılı Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel
veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilmektedir.

46. İstanbul Müzik Festivali kapsamında düzenlenecek konserin tanıtımları kapsamında, ad ve
soyadınıza ve benzeri tanıtıcı bilgilerinize, kariyerinize, konser tanıtım afiş ve duyurularında yer
verilebilecektir.

4. Kişisel Veri Sahibinin 6698 sayılı Kanun’un 11. maddesinde Sayılan Hakları
Kişisel veri sahipleri olarak;

 Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını

öğrenme,
 Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve

bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 6698 sayılı Kanun ve sair mevzuat hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen,

işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya
yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü
kişilere bildirilmesini isteme,

 İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle
aleyhinize olan bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

 Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın
giderilmesini talep etme

haklarınız bulunmaktadır. Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi kvkk@iksv.org
adresi üzerinden İKSV’ye yazılı olarak (ıslak imzalı ya da ıslak imza yerine geçen e-imzalı) olarak veya
Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nca belirlenen yöntemlerle iletmeniz durumunda, talebin niteliğine
göre talebiniz en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde sonuçlandıracaktır.


