
İNNOVATİF DÜŞÜN BAŞVURU SÜRECİ 
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ HAKKINDA 

 AYDINLATMA METNİ 

Değerli Çalışanımız,  

İnnova Bilişim Çözümleri Anonim Şirketi (“İnnova”) olarak 6698 Sayılı Kişisel Verilerin 

Korunması Kanunu’na (“Kanun”) uyumluluk hususuna gerekli özeni ve önemi vermekte olup bu 

takdirde azami bütün önlemleri almaktayız. Bu kapsamda, sizlerin kişisel verilerinizi kanuna uygun 

olarak veri sorumlusu sıfatıyla işletmekteyiz. İşbu Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi 

Hakkında Aydınlatma Metni (“Aydınlatma Metni”); İnnovatif Düş’ün başvuru sürecine ilişkin 

veri işleme amacı, veri kategorileri, verilerin toplanma yöntemi ve hukuki sebebi, kimlere ve hangi 

amaçlarla aktarılabileceği, veri işleme süresi ve verileriniz ile ilgili haklarınızın neler olduğuna dair 

açıklamalarımızı içermektedir. Bu kapsamda İnnova tarafından, Aydınlatma Metnine içeriğinde arz 

edilen hüküm ve koşullara uygun olarak , isim, soy isim ve önerilen proje ile tarafınızı tanımlanabilir 

kılan kişisel verileri işlemekteyiz. İşbu başvuru ile birlikte İnnova Bilişim Çözümleri ile paylaşmış 

olduğunuz veriler, herhangi bir üçüncü kişi veya kurumlara aktarılmamaktadır.  Kanun kapsamında 

aşağıda yer alan hususlar hakkında bilgi almak için İnnova ile her zaman iletişime geçebilirsiniz; 

kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenmek, işleme amacını ve amaca uygun olup olmadığını 

öğrenmek, kişisel verilerin aktarıldığı kişilerin kimler olduğunu bilmek, eksik veya yanlış işleme 

halinde düzeltme istemek ve şartları gerçekleşmişse kişisel verilerin silinmesini istemek ve bu 

kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini istemek, işlenen 

verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kendisi aleyhine bir 

sonucun ortaya çıkmasına itiraz etmek, kanuna aykırı işleme sebebiyle zarara uğraması halinde 

zararını talep etmek, kişisel verilerin kanuna uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini 

gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya imha edilmesini 

istemek. 

Söz konusu haklarınıza yönelik başvurularınızı Veri Sahibi Başvuru Formu’nu,  noter kanalıyla veya 

Kişisel Verilerin Korunması Kurulu tarafından belirlenen diğer yöntemler ile gönderebilir 

veya  innova@hs03.kep.tr adresine güvenli elektronik imzalı olarak iletebilirsiniz. Talebinize en kısa 

sürede ve kanuna uygun olarak en geç otuz (30) gün içerisinde geri dönüş yapılacaktır. Ancak, 

işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, İnnova’nın Kişisel Verileri Koruma Kurulunca 

belirlenen tarife üzerinden Kanun’a uygun olarak ücret talep etme hakkı saklıdır. 

 

Innova Bilişim Çözümleri Anonim Şirketi 
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