ARI Teknokent Proje Geliştirme Planlama A.Ş’nin (İTÜ ARI Teknokent) İleri Aşama
Girişimcilik Merkezi’nde (İTÜ MAGNET) faaliyet göstermek isteyen girişimci, yatırımcı vb.
gerçek kişilerin kişisel verilerini başvuru esnasında www.itumagnet.com alan adlı online
başvuru platformu aracılığı ile elde ettiğini biliyor ve kabul ediyorum.
I know and accept that ARI Teknokent Proje Geliştirme Planlama A.Ş (İTÜ ARI Teknokent)
receives personal information of real persons such as entrepreneurs, investors etc. who wants
to operate in İleri Aşama Girişimcilik Merkezi (İTÜ MAGNET).
Sonrasında İTÜ MAGNET’e kabul edilmem halinde yukarıdaki bilgilerin İTÜ MAGNET
yetkilileri tarafından yazılı başvuru formu vasıtasıyla talep edilmek suretiyle elde edileceğini
biliyor ve kabul ediyorum.
I know and accept that above mentioned information will be acquired by the authorized
personnel of İTÜ MAGNET by demanding the written application form, if I am accepted to
İTÜ MAGNET.
Başvuru aşamasında, İTÜ ARI Teknokent tarafından şahsıma ait kişisel verilerim (işbu kişisel
veriler, ad, soyad, cep numarası, sabit numarası, e-posta adresi) İTÜ MAGNET’te faaliyet
göstermek amacıyla işbu www.itumagnet.com alan adlı online platform üzerinden yapmış
olduğum esnada şahsımdan talep edilmiştir.
My personal data (these personal data are name, last name, cell phone number, land phone
number, e-mail address) has been demanded from me by İTÜ ARI Teknokent during the
application process while I applied through www.itumagnet.com website to operate in İTÜ
MAGNET.
İTÜ MAGNET’e yapmış olduğum başvurumun olumlu sonuçlanması ve İTÜ MAGNET’te
faaliyet göstermeye başlamam halinde, kişisel verilerimin (söz konusu kişisel veriler; (ad,
soyad, doğum yeri ve tarihi, cep telefonu numarası, sabit telefon numarası, e-posta, cinsiyet,
adres, nüfusa kayıtlı oldukları yer, fotoğraf, T.C. kimlik numarası, SGK numarası) İTÜ
MAGNET yetkilileri tarafından işbu açık rıza yazısında belirtilmiş olan amaçlar dahilinde talep
edileceğini biliyor ve kabul ediyorum.
I know and accept that my personal data (name, last name, birth date and birth place, cell phone
number, land phone number, e-mail, gender, address, place of registry, photograph, TC identity
number, SGK number) will be demanded by the authorised personnel of İTÜ MAGNET in the
scope of this express consent, if I my application to İTÜ MAGNET is accepted and I start to
operate in İTÜ MAGNET.
İTÜ ARI Teknokent’in kişisel verilerimi, girişimcilik ekosisteminin gelişmesine katkı
sağlamak, İTÜ MAGNET’te faaliyet göstermek isteyen adaylar ile iletişim kurabilmek, İTÜ
MAGNET’te faaliyet göstermek isteyen tüm adayların gerekli donanıma sahip olup
olmadıklarını test ve tespit etmek amacıyla talep ettiğini, kaydettiğini, sakladığını, kullandığını,
işlediğini biliyor ve kabul ediyorum.
I know and accept that my personnel data is demanded by İTÜ ARI Teknokent to help develop
the entrepreneurship ecosystem, to connect with applicants who wants to operate in İTÜ

MAGNET, to test and determine that applicants who wants to operate in İTÜ MAGNET have
the necessary qualifications.
Bu kapsamda; İTÜ ARI Teknokent ile işbu platform üzerinden paylaşmış olduğum kişisel
verilerimin, yukarıda tanımlanmış olan amaçlarla sınırlı olmak suretiyle, İTÜ ARI Teknokent
tarafından toplanmasına, kaydedilmesine, işlenmesine, saklanmasına, kullanılmasına,
aktarılmasına muvafakat verdiğimi açıkça beyan ederim.
In this content, I give my Express consent to my personal data, which I shared through
abovementioned platform, to be collected, saved, processed, stored, used and transferred by
İTÜ ARI Teknokent within the limits of abovementioned purposes.
Bu kapsamda gerekmesi durumunda aynı amaçlara yönelik olarak kişisel bilgilerimin
silinmesine, yok edilmesine veya anonim hale getirilmesine; İTÜ ARI Teknokent’in yurtiçi ve
yurtdışındaki iştirakleri ile ilgili Kurum ve Kuruluşlarla paylaşılmasına yazılı olarak açıkça
muvafakat verdiğimi tarafınıza açıkça beyan ederim.
I declare to you that I give my written express consent for my personal information to be shared
with affiliates of İTÜ ARI Teknokent domestic and abroad, to be erased, destroyed and
anonymized if necessary in this content.
*Şirketimizin, yürürlükteki 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanuna uygun
olarak hazırlamış olduğu, aydınlatma yükümlülüğü kapsamındaki ‘’Aydınlatma ve
Bilgilendirme
Politikası’na
Şirketimizin
web
sitesinde
yer
alan
http://www.ariteknokent.com.tr/tr/nedir/kisisel-verilerin-korunmasi-kanunu linkinden de
ulaşabilirsiniz.
You can also reach the “Aydınlatma ve Bilgilendirme Politikası”, under the explanation
obligation,
at
the
website
of
our
company
through
the
link
http://www.ariteknokent.com.tr/tr/nedir/kisisel-verilerin-korunmasi-kanunu prepared by our
company in accordance with the current Turkish Personal Data Protection Law numbered
6698.

