
Uluslararası Eğitim Projesi “Global Atomic Quiz”e Katılım İçin Kişisel Verileri 
Kullanma Anlaşması 

 

Uluslararası eğitim projesi olan 
“Global Atomic Quiz” (sonraki- proje) ve 
ticari olmayan kuruluş olan 117105, 
Varşavskoe Caddesi, no:3, Moskova, Rusya 
adresli nükleer enerji bilgi merkezi 
“Geleceğin Enerjisi” (АНО Future of 
Energy) kuruluşunun düzenlediği, 
quiz.atomforyou.com sitesinin yönetim 
işlerini yürüttüğü projeye katılmak için 
kayıtta tarafımdan verilen kişisel 
bilgilerimin otomatik veya otomatik 
olmayan şekilde işlenmesini onaylıyorum. 
Kişisel verilerin işlenmesi; toplama, 
sistemleştirme, biriktirme, depolama, 
kesinleştirme (güncelleme, değiştirme), 
kullanım, sağlama, aktarma, 
duyarsızlaştırma, engelleme, imha etme 
işlemlerini içerir. İşleme sırasında, proje 
organizatörü, kişisel verilerin gizliliği ve 
güvenliğine tabi olarak, kişisel verileri 
projenin düzenlenmesi ve yürütülmesinde 
yer alan üçüncü taraflara aktarma hakkına 
sahiptir. 

Projeye katılım için kişisel 
verilerimin işlenmesine, proje kurallarına 
uygun olarak bildirim, mesaj, davetiye, ödül 
ve diğer sonuçlarının gönderilmesine izin 
veriyorum. 

31.12.2022 tarihine kadar kişisel 
verilerimin işlenmesine izin veriyorum. 

Aşağıdaki kişisel verilerin 
işlenmesine izin veriyorum: 

Ad, soyad, doğum tarihi, ev adresi, 
geçerli cep telefonu numarası ve geçerli e-
posta adresi, kullandığım cihazın benzersiz 
ağ adresi (IP), projedeki sınavımın sonucu 
(kazanılan puanlar şeklinde). Ayrıca, proje 
çerçevesindeki sınava katılımımın 
sonuçlarının proje web sitesi 
quiz.atomforyou.com'da tam adım ve 
aldığım puanlar şeklinde yayınlanmasına 
onay veriyorum. 

Projeye katılım için kayıt sırasında 
belirttiğim kişisel verilerimin doğruluğunu 
onaylıyorum. 

Uluslararası eğitim projesi olan 
“Global Atomic Quiz” (sonraki- proje) ve 
ticari olmayan kuruluş olan 117105, 
Varşavskoe Caddesi, no:3, Moskova, Rusya 
adresli nükleer enerji bilgi merkezi 
“Geleceğin Enerjisi” (АНО Future of 
Energy) kuruluşunun düzenlediği, 
quiz.atomforyou.com sitesinin yönetim 
işlerini yürüttüğü projeye katılmak için 
kayıtta tarafımdan verilen kişisel bilgilerimin 
otomatik veya otomatik olmayan şekilde 
işlenmesine benim ebeveynlerim/yasal 
temsilcim onay veriyor. Kişisel verilerin 
işlenmesi; toplama, sistemleştirme, 
biriktirme, depolama, kesinleştirme 
(güncelleme, değiştirme), kullanım, sağlama, 
aktarma, duyarsızlaştırma, engelleme, imha 
etme işlemlerini içerir. İşleme sırasında, proje 
organizatörü, kişisel verilerin gizliliği ve 
güvenliğine tabi olarak, kişisel verileri 
projenin düzenlenmesi ve yürütülmesinde yer 
alan üçüncü taraflara aktarma hakkına 
sahiptir. 

Projeye katılım için kişisel 
verilerimin işlenmesine, proje kurallarına 
uygun olarak bildirim, mesaj, davetiye, ödül 
ve diğer sonuçlarının gönderilmesine izin 
veriyorum. 

31.12.2022 tarihine kadar kişisel 
verilerimin işlenmesine izin veriyorum. 
Aşağıdaki kişisel verilerin işlenmesine izin 
veriyorum: 

Ad, soyad, doğum tarihi, ev adresi, 
geçerli cep telefonu numarası ve geçerli e-
posta adresi, kullandığım cihazın benzersiz 
ağ adresi (IP), projedeki sınavımın sonucu 
(kazanılan puanlar şeklinde). 

Ayrıca, proje çerçevesindeki sınava 
katılımımın sonuçlarının proje web sitesi 
quiz.atomforyou.com'da tam adım ve 
aldığım puanlar şeklinde yayınlanmasına 
onay veriyorum. 

Projeye katılım için kaydolurken 
tarafımdan/ebeveynlerim (yasal temsilciler) 
tarafından sağlanan 



Proje kapsamındaki teste katılarak en 
yüksek puanı alırsam, ödülü alabilmem için 
onayın taranmış bir kopyasını imzalı olarak 
sunmam gerektiği konusunda uyarıldım. 

117105, Rusya, Moskova, 
Varşavskoe Caddesi, no:3 adresine bir 
bildirim göndererek kişisel verilerin 
işlenmesine ilişkin bu izni tamamen veya 
kısmen geri alma hakkım olduğu konusunda 
uyarıldım. 

Kişisel verilerin işlenmesine ilişkin 
rızamın geri çekilmesinin, ödül hakkından 
yoksun bırakma da dahil olmak üzere projeye 
katılmamı imkansız hale getirdiği 
konusunda uyarıldım. 

Ayrıca, projenin yürütülmesiyle ilgili 
her türlü e-postayı almayı da kabul ediyorum. 

 
 
 
 

 

tarafımın/ebeveynlerimin bilgilerin 
doğruluğunu onaylıyorum. 

Proje kapsamındaki teste katılarak en 
yüksek puanı alırsam, ödülü alabilmem için 
onayın taranmış bir kopyasını imzalı olarak 
tarafımın/ebeveynlerimin (yasal temsilciler) 
sunması gerektiği konusunda uyarıldım. 

117105, Rusya, Moskova, 
Varşavskoe Caddesi, no:3 adresine 
tarafımdan/ebeveynlerim (yasal temsilciler) 
tarafından bir bildirim göndererek kişisel 
verilerin işlenmesine ilişkin bu izni 
tamamen veya kısmen geri alma hakkım 
olduğu konusunda uyarıldım. 

Kişisel verilerin işlenmesine ilişkin 
rızamın geri çekilmesinin, ödül hakkından 
yoksun bırakma da dahil olmak üzere projeye 
katılmamı imkansız hale getirdiği konusunda 
uyarıldım. 

Ayrıca, projenin yürütülmesiyle ilgili 
her türlü e-postayı almayı da kabul ediyorum. 

 
 


