SES VE GÖRÜNTÜ KULLANIMINA İLİŞKİN AYDINLATMA VE ONAY METNİ

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA:
Genel Merkezi “Rönesans Biz Plaza Mecidiyeköy Mahallesi Oğuz Sok. No:4 Şişli, İstanbul, Türkiye”
adresinde bulunan adidas Spor Malzemeleri Satış ve Pazarlama A.Ş. (“adidas”) ile
“Cumhuriyet Mah. Arpa Suyu Sokak no:9 D:2 Şişli” adresinde bulunan Taze İlham Mercado
Yağız Genç Ve Ort (“Mercado”) arasındaki işbirliği kapsamında düzenlenen Design Call
İstanbul Tasarım Yarışması’na (“Etkinlik”) katılım sağlamak amacıyla imzalamış olduğum
adidas Design Call İstanbul Tasarım Yarışması İçin Yarışmacı Taahhütnamesi
(“Taahhütname”) doğrultusunda paylaştığım başta adım, soyadım, yaşım, görüntüm, sesim,
mesleki deneyimim olmak üzere ilgili kişisel verilerimin Etkinlik’in ve bu doğrultuda adidas
ile Mercado’nun tanıtım, reklam ve pazarlama faaliyetlerinin planlaması, yönetilmesi ve icrası
ve Taahhütname kapsamında sözleşme süreçlerinin yürütülmesi ile bağlantılı amaçlarla
kullanılmasına; belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda ve bu amaçların yerine
getirilmesi ile sınırlı olarak; adidas iç birimleriyle, Mercado başta olmak üzere yurt içindeki
ve yurtdışındaki iş ortağı, tedarikçi, hissedar ve ortaklarla, reklam ajansları ve ilgili hizmet
sağlayıcılarla, kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşlarla 6698 sayılı Kişisel Verileri
Koruma Kanunu’un (“6698 Sayılı Kanun”) 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme
şartları ve yukarıda belirtilen amaçlarla, kanunlarda öngörülme (5846 sayılı Fikir ve Sanat
Eserleri Kanunu) ve sözleşmenin ifası (telif ilişkisi bağlamında) hukuki sebeplerine dayalı
olarak işlenmesine, bu amaçlarla aktarılmasına, yurtiçinde veya yurtdışında işlenmesine,
internet ortamı, her türlü sosyal medya platformu, mobil uygulamalar başta olmak üzere,
yukarıda belirtilen amaçlarla sınırlı olmak üzere dijital ve fiziksel tüm ortamlarda işlenmesine
ve aktarılmasına ilişkin bilgilendirildiğimi kabul, beyan ve taahhüt ederim. 6698 Sayılı
Kanunun 11. maddesi kapsamındaki haklarım saklıdır.

MUVAFAKATNAME:
Design Call İstanbul Tasarım Yarışması’na (“Etkinlik”) katılımım kapsamında adidas Spor
Malzemeleri Satış ve Pazarlama A.Ş. (“adidas”) ile şahsım arasında akdedilen …………
adidas Design Call İstanbul Tasarım Yarışması İçin Yarışmacı Taahhütnamesi
(“Taahhütname”) kapsamında elde edilen/çekilen/oluşturulan umuma açık mekanlarda
(kapalı ya da açık), tek başıma veya kalabalık içinde şahsıma ait hareketli ve/veya hareketsiz
renkli pozitif ve/veya siyah beyaz negatif görüntümün, resmimin ve sesimin; süre, ülke,
mecra ve tekrar sınırlaması olmaksızın radyo, televizyon, internet, her türlü sosyal medya
mecrası, reklam alanı, broşür, basılı dergi, mobil uygulama, elektronik dalga, dijital iletim,
uydu, telli, telsiz, işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan teknik sistemlerle umuma
yayma, çoğaltma, işleme, temsil etme, her türlü basılı-baskılı malzemelerde kullanma
haklarımın, ortaya çıkan eserlerin tüm mali haklarını (5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri
Kanunu’nun 21, 22, 23, 24, 25 maddelerinde tanımlanan işleme, çoğaltma, yayma, umuma
iletim ve temsil hakları) Taahhütname’de belirtilen süre boyunca adidas’a devrettiğimi, söz
konusu görüntüler 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanun kapsamında ‘eser’ kabul edilmese
dahi bahsi geçen kanunun 86. maddesi uyarınca kullanım, umuma arz ve bu metinde
belirtilen paylaşıma muvafakat ettiğimi, adidas’ın söz konusu görüntüleri bizzat veya üçüncü
kişiler aracılığı ile kullanmasına muvafakat ettiğimi; bu nedenle adidas’tan her ne ad altında
olursa olsun Taahhütname’de düzenlenen hususlar dışında herhangi bir hak ve alacak
talebim olmadığını ve olmayacağını, işbu muvafakatnamenin resmi merciler nezdinde her
türlü yasal izin yerine geçeceğini kabul, beyan ve taahhüt ederim.

