
İSTANBUL MODERN SANAT MÜZESİ’NE REZERVASYON YAPTIRAN KİŞİLERE AİT 

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ 

Kişisel verilerinizin bu Aydınlatma Metni kapsamında işlenmesine ilişkin olarak kendisine ait 

İstanbul Modern Sanat Vakfı İstanbul Modern Sanat Müzesi İktisadi İşletmesi’ni de kapsamak 

üzere İstanbul Modern Sanat Vakfı (“İstanbul Modern”) veri sorumlusu sıfatına sahip olup; 

kişisel verileriniz İstanbul Modern tarafından aşağıda açıklanan çerçevede ve her zaman 6698 sayılı 

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“6698 sayılı Kanun”) ile uyumlu olarak işlenir. Kişisel 

verilerinizin korunmasına ilişkin daha detaylı bilgiye www.istanbulmodern.org internet 

sitesinde bulunan İstanbul Modern Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’ndan 

ulaşabilirsiniz. 

 

1. Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları: 

İstanbul Modern olarak; Müzemizi gezmek amacıyla ziyaret rezervasyonu yaptıranların, ad, soy adı, 

e-posta adresi ve sair iletişim bilgilerini içeren kişisel verileri;  

• Müzenin ziyaretçi trafiğinin yönetilmesi, rezervasyonlara uygun şekilde müzeye ziyaretçi 

kabul edilmesi, kapasitenin kontrolü, 

• Müzede yapılacak özel etkinliğin trafiğinin yönetilmesi, güvenliğinin sağlanması ve kapasite 

kontrolü, 

• Talep ve şikayetlerin alınması, değerlendirilmesi ve sonuçlandırılması, 

• Etkinliklerin ve sergilerin gerçekleştirilmesi için kurumsal yönetim ve iletişim ile stratejik 

planlama faaliyetlerinin kurgulanması, tedarikçi/iş ortağı ile ilişkilerin yönetimi ve 

geliştirilmesi,  

• Yetkili kurum ve kuruluşlara hukuki yükümlülük nedeniyle bilgi verilmesi ve denetime ilişkin 

faaliyet ve yükümlülüklerin ifası; İstanbul Modern’e giriş-çıkış yapan her türlü ziyaretçiye 

ilişkin operasyon ve çalışmaların hukuka uygun şekilde planlanması ve icrası, 

gibi amaçlarla (hepsi birlikte “Amaçlar”) işleyebilmekteyiz. 

 

2. Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi 

Kişisel verileriniz, İstanbul Modern tarafından rezervasyonun alınması ve ziyaretlerin gerçekleşmesi 

amacıyla, elektronik ortamda web sitesi üzerinden toplanmaktadır. Kişisel verileriniz, İstanbul 

Modern’in meşru menfaatine yönelik hukuki sebebe dayalı olarak 6698 sayılı Kanun’un 5 ve 6. 

maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartına dayalı olarak toplanmaktadır.   

 

3. Kişisel Verilerinizin Aktarılabileceği Taraflar ve Aktarım Amaçları 

Kişisel verileriniz; yukarıda belirtilen Amaçlar doğrultusunda; etkinliklerin gerçekleştirilmesi 

amacıyla, tedarikçilerimize ve ayrıca kanunen yetkili kamu kurumları ve kanunen yetkili özel kişilere, 

6698 sayılı Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları 

çerçevesinde aktarılabilmektedir.   

 

4. Kişisel Veri Sahibinin 6698 sayılı Kanun’un 11. maddesinde Sayılan Hakları 

Kişisel veri sahipleri olarak; 

• Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, 

http://www.istanbulmodern.org/


• 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 ıslak imzalı 

olarak Veri Sahibi Başvuru Formunu doldurarak posta ile Asmalımescit Mahallesi Meşrutiyet 

Caddesi, No: 9934430, Beyoğlu, İstanbul Türkiye adresine veya KEP adresiniz ile 

istanbulmodern@hs02.kep.tr adresine, güvenli elektronik imza/ mobil imza kullanarak veya 

İMSAV’a daha önce bildirilen ve İMSAV’ın sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinizi 

kullanmak suretiyle kisiselveriler@istanbulmodern.org adresine veya ayrıca Kurul tarafından 

belirlenebilecek başkaca yöntemlerle iletmeniz durumunda talebin niteliğine göre talebiniz en kısa 

sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde sonuçlandıracaktır. 

 

Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek ücret tarifeleri kapsamında başvurunun 

cevaplandırılması için başvuruda bulunan veri sahibinden ücret talep edilebilecektir. 
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