Galata Business Angels
Başvuran Girişimci Aydınlatma Metni

Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun (“Kanun”) 10.
maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar
Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla [] (“Galata Business Angels - GBA”)
tarafından hazırlanmıştır.
https://galatabusinessangels.com/tr web sitemizde yer alan “Yatırım Arıyorum” sekmesine
girerek Gust platformu üzerinden sisteme kayıt olmanız halinde kimlik (ad, soyad), iletişim
(e-posta), girişim (girişimin adı, mevcut ilişkileri, şirketleşme durumu, adresi ve girişiminize
dair sair bilgiler) verileriniz başvuran olarak hesap oluşturmak amacıyla “bir sözleşmenin
kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait
kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması” hukuki sebebine dayanarak tamamen otomatik
yollarla işlenecek; yine bu amaç ve bu konudaki açık rızanıza istinaden Gust platformu
sunucularında muhafaza edilmek üzere yurtdışına aktarılacaktır.
Başvurunuzun GBA bünyesine kabulünüzü değerlendirirken sözü geçen kişisel verileriniz
incelenmesi amacıyla “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri
sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebebine
dayanarak yatırımcılarımıza ve iş ortaklarımıza aktarılacaktır.
Başvurunuz kabul edilirse; sözü geçen kişisel verileriniz yatırım yapmak için
değerlendirilmek üzere GBA yatırımcıları ve danışmak ya da birlikte yatırım yapma
amacımız olan girişim sermayesi şirketleri ile paylaşılmaktadır.
Kişisel verilerinizin işlenmesi ile ilgili olarak, Kanun’un “İlgili Kişinin Hakları” başlıklı 11’inci
maddesi kapsamındaki taleplerinizi, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında
Tebliğe göre GBA’ya iletebilirsiniz.
Aydınlatma metnini okudum, anladım ☐

Ad Soyad:
Tarih:
İmza:

KİŞİSEL VERİLERİN YURT DIŞINA AKTARIMINA İLİŞKİN
AÇIK RIZA BEYANI
[] (“Galata Business Angels - GBA”) GBA tarafından 6698 sayılı Kişisel Verilerin
Korunması Kanunu (“Kanun”) kapsamında hazırlanmış olan “Başvuran Girişimci Aydınlatma

Metni”nin (“Aydınlatma Metni”) tamamını okudum, anladım ve GBA’nın Kanun çerçevesinde
kişisel verilerimi ne şekilde işlediği ve kimlere ne şekilde aktaracağı hakkında bilgi sahibi
oldum.
Bu kapsamda GBA tarafından başvuruların alınmasında Gust platformunun kullanımı
neticesinde otomatik olarak işlenen kimlik (ad, soyad), iletişim (e-posta), girişim (girişimin
adı, mevcut ilişkileri, şirketleşme durumu, adresi ve girişiminize dair sair bilgiler) verilerimin
girişimci başvuran hesabının oluşturulması ve takibi amacıyla sınırlı olmak kaydıyla, gerekli
olan azami süre kadar muhafaza edilerek hizmet alınan Gust platformunun yurt dışında
bulunan sunucularına aktarılmasına özgür irademle onay verdiğimi, GBA tarafından bu
işleme faaliyeti hakkında tereddüde yer vermeyecek şekilde aydınlatılmış olarak
bilgilendirildiğimi ve Kanun çerçevesinde açık rızam bulunduğunu kabul ve beyan ederim.

Tümünü okudum, anladım, kabul ediyorum.
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Kabul etmiyorum.

