
 

 

Fotoğraf ve film çekimlerinin kullanılmalarına ilişkin muvafakatname  

 
İmzam ile Stiftung Lesen (Okuma Vakfı) personelinin benden ya da temsil ettiğim reşit olmayan 

kişiden/yasal olarak bakımını üstlendiğim kişiden şu  

 
………………………………………… 

tarihte  

 

basın gününde aşağıdaki vesileyle  

 

……………………………………………………………………………………………………………………………  

 

aşağıdaki yerde  

 
……………………………………………………………………………………………………………………………  

Kurum, adresi  

 

gefertigte Foto- und Filmaufnahmen in unten genannten Medien im Zusammenhang der Berichterstattung 

zu den Leseclubs bzw. media.labs im Rahmen des BMBF-Förderprogramms „Kultur macht stark.      çektiği 

fotoğraf ve videoları aşağıda belirtilen medyalarda okuma kulüpleri ya da meda.labs ile ilgili haberlerle 

bağlantılı olarak  Bündnisse für Bildung“ sowie für die Öffentlichkeitsarbeit aller beteiligten Partner 

(Bundesministerium für Bildung und Forschung, DLR Projektträger) zu diesem Projekt veröffentlichen und 

verbreiten dürfen. 

 

Kişisel bilgiler: 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………  

Çocuğun soyadı, adı  

 

o Bu vesile ile yukarıda belirtilen etkinlikte çekilen fotoğrafların ve videoların Stiftung Lesen 
ve onun yukarıda belirtilen proje ortakları tarafından yazılı medyalarda (örn. broşürler, el 

ilanları, afişler, iş raporları) internette (örn. internet sayfaları, sosyal medya platformları) ve 
intranette ve diğer medyalarda (örn. TV, günlük gazeteler, dergiler, resmi medyaların internet 
sunumları ve sosyal kanalları) kullanılabilmelerine muvafakatimi veriyorum. 

 
Muvafakatimi istediğiniz zaman tamamıyla veya kısmen cayabilirim. Cayma, sadece gelecekte etkili olmak 

üzere geçerlidir. Hâlihazırda üretilen basılı ve dijital medyalar, yeni baskıya kadar caymadan hariç 

tutulmaktadır.  

Caymada aşağıdaki sayfada bulunmanız gerekir. Stiftung Lesen, Römerwall 40, 55131 Mainz.    

Bu muvafakatnamenin isteğe bağlı olduğunun ve muvafakatimi vermediğim sürece herhangi bir 

dezavantajın oluşmayacağının bilincindeyim. Bu muvafakate ekli olan bilgileri aldım ve kişisel çekimlerin 

hangi amaçla kullanılacağını biliyorum.  

 

……………………………………………………………………………………………………………………………  

Fotoğraf/video çekimlerinin yeri ve tarihi, imza 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………  

reşit olmayanlarda ya da yasal olarak bakım altında olanlarda velinin ya da bakıcının imzası 

 

 

 

 



 

 

Kişiye özel verilerin, fotoğrafların veya filmlerin internette yayınlanmalarına ilişkin bilgi  

 

İnternet sayfalarında ve sosyal medyalarda hedeflenen kullanımdan dolayı, resimlere dünya çapında 

erişimin ya da ayarlı verilerin ve resimlerin görülmeleri mümkün olduğunu lütfen dikkate alınız.  Bu ayrıca 

hiçbir veya yeterli veri koruma standardı bulunmayan ülkelerden erişimleri de kapsayabilir. Stiftung Lesen, 

ne bu verilere internet üzerinden erişimi ne de bu verilerin kullanılmalarını ve etkileyebilir ve dolayısıyla da 

veri korumaya uyum konusunda da bir garanti verebilir. 

Uygun arama motorları ile internette kişiye özel veriler bulunabilir ve resimlerde gösterilen kişiler de 

muhtemelen teşhis edilebilir. Böylece ayrıca bu verileri ve bilgileri birleştirip, internette mevcut olan diğer 

veriler ile kişilik profillerini oluşturma ve örn. reklam amaçlı gibi ilave kullanım imkânlarını oluşturma imkânı 

da söz konusudur. Verilerin diğer merciler veya kişiler tarafından dünya çapında açılıp kaydedilmeleri 

imkânı sayesinde muvafakat cayması ve verilerinizin ve resimlerinizin internet sayfamızdan kaldırılmaları 

durumunda diğer merciler veya kişiler tarafından kullanılmaları veya arama motorlarının arşiv fonksiyonları 

vasıtasıyla bulunabilir olmaları hariç tutulamaz.  

 

Madde 13 EU-DS-GVO (AB Veri koruma Genel Veri Koruma Yönetmeliği) uyarınca 

diğer bilgilendirme yükümlülükleri 

 
Bu veri koruması notunun amacı, sizi Stiftung Lesen'in (bundan sonra "biz" veya "bizler" olarak anılacaktır) 

hangi amaçla kişiye özel verilerinizi işlediğini bilgilendirmektir. Kişiye özel veriler, burada kişinizle ilgili olan 

tüm bilgilerdir. Aşağıdaki bilgiler, kişiye özel verilerinizi işleme konusunu anlayabilmeniz ve böylece şeffaflığı 

sağlamak konusunda yardımcı olmalıdır.  

Oluşturulan fotoğraf ve video çekimleri ile görüntülenen kişinin soyadı ve adı, muvafakatnamede belirtilen 

medyalar için Dünya Kitap Günü'ne ilişkin haberlerde ve Stiftung Lesen'in resmi çalışmaları ve onun  proje 

ortakları için (burada:  Börsenverein des Deutschen Buchhandels, Deutsche Post DHL Group, cbj Verlag, 

ZDF) kullanılacaktır.  

 

Kişiye özel verilerinizin yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda işlenmelerine ilişkin yasal dayanak, bu 

muvafakatnamedir. Muvafakati isteğe bağlı olarak vermiş bulunuyorsunuz Bu da kişiye özel verilerinizi bize 

tahsis etmekle yükümlü olmadığınız anlamına gelmektedir. Muvafakatte bulunmak istemediğiniz takdirde, 

bunun sizin için herhangi bir dezavantaja neden olmayacağını açıkça tespit etmek isteriz.   

 

Profiling dâhil olmak üzere sadece bir otomatikleştirilmiş işlemeye dayanan ve hukuki bir etkiye neden olan 

veya benzer bir şekilde kısıtlayan otomatikleştirilmiş bir karar verilmez.  

 

Yapılan çekimler, Stiftung Lesen'in bunlara ilişkin sahip olduğu haklı bir menfaat süresince veya ilgili kişiler, 

çekimlerin kullanımlarından caymalarına kadar muhafaza edilecektir. Muvafakate ilişkin cayma, gelecekte 

etkili olmak üzere geçerlidir. Hâlihazırda üretilen basılı ve dijital medyalar, yeni baskıya kadar caymadan 

hariç tutulmaktadır. 

 

  



 

 

Bunun dışında bir silinme ancak madde 17 fıkra 1  

DSGVO şartlarının biri söz konusu olması ve buna karşı herhangi bir yasal saklama yükümlülüğü karşı 

durmadığı durumda gerçekleşir. 

 

AB Genel Veri Koruma Yönetmeliği şartları uyarınca aşağıdaki haklara sahipsiniz:  

 Bilgi edinme hakkı 

 Düzelttirme hakkı 

 İşlemeyi kısıtlama hakkı 

 Sildirme hakkı / Unutulma hakkı 

 Veri aktarılabilirliği hakkı 

 

Bunun dışında bu muvafakatten istediğiniz zaman cayma hakkına da sahipsiniz. Muvafakatten cayma ile 

muvafakatten dolayı, caymaya kadar gerçekleşen işlemenin hukuki geçerliliği etkilenmez.  

Yukarıda belirtilen haklarınızdan birini kullanabilmeniz için istediğiniz zaman bizimle iletişime geçebilirsiniz: 

Andrea Bartl, Ticari Şirket Yönetimi, Römerwall 40, 55131 Mainz, E-posta vasıtasıyla: 

andrea.bartl@stiftunglesen.de.  

Kişiye özel verilerinizi izinsiz bir şekilde işlediğimizi düşünüyorsanız, lütfen veri koruma görevlimiz ile 

iletişime geçiniz. Kendisine aşağıdaki iletişim bilgileri üzerinden ulaşabilirsiniz: SPIE GmbH, Bay Dr. Anton 

Peuser adına, Lyoner Straße 9, 60528 Frankfurt am Main.   

Bunun dışında bir veri koruma denetimi makamına başvurma hakkına da sahipsiniz. Yetkili denetim 

makamı: Veri Koruma ve Bilgi Özgürlüğü Eyalet Görevlisi Rheinland-Pfalz, Postfach 30 40, 55020 Mainz. 


