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GİRİŞ 

ACTL Lüksemburg Türk Kültür Derneği, BP 140, L-8301, Capellen, Lüksemburg Büyükdükalığı 
adresinde “Association Culturelle Turque au Luxembourg a.s.b.l.” resmi adı ve “F566” numarası ile 
kayıtlı, kâr amacı gütmeyen bir sivil toplum kuruluşudur. 

ACTL, Lüksemburg Ticaret Odası tarafından yukarda belirtilen resmi kayıt numarası altında gerektiğinde 
denetime tabidir. 

ACTL, Avrupa Birliği ("EU") Genel Veri Koruma Yasası ("GDPR") kapsamında veri sorumlusu olup, 
kişisel verilerinizi aşağıdaki ilkeler ve GDPR da dahil olmak üzere ilgili yasalara uygun olarak 
kullanmakla sorumludur. 

Kişisel verilerinizle ilgili haklarınızı ve kişisel verilerinizin nasıl toplanacağını, kullanılacağını ve 
işleneceğini anlamak için lütfen bu metni dikkatli bir şekilde okuyun. Bu politikanın tümünü veya herhangi 
bir bölümünü kabul etmiyorsanız, sağladığımız servis ve hizmetlerın bir kısmı veya tümünden 
yararlanamayacağınızı bildirmek isteriz.  

Bu politika, yukarıda verilen geçerlilik tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir ve aşağıda belirtilen hususları 
içerir.  

TOPLADIĞIMIZ BİLGİLER 

ACTL olarak kullandığımız üç haberleşme alanı vardır. Bunlar; 

1- ACTL Web sayfası,  

2- ACTL Facebook ve  

3- E-Posta haberleşmesi.  

Bunların dışında üyelerimizle bir haberleşme ortamımız bulunmamaktadır. Bu üç ortamda üyelerimize 

ait kişisel veriler aşağıdaki ortamlarda kullanılmaktadır. 

• Üyelik Formu 

• Banka Ödeme Bilgileri 

• Bağış Makbuzları 

• E-Posta Duyuru Listesi 

 Bu kişisel veriler şunları içerir: 

• İsim-Soyad  
• İkamet adresi (Opsiyonel) 
• E-posta adresi  
• Telefon numarası   

 



TOPLADIĞIMIZ KİŞİSEL VERİLERİ NASIL KULLANIYORUZ  

İzin vermeniz durumunda kişisel verilerinizi, ACTL etkinlikleri hakkında size bilgi vermek ve 
duyurularımızı iletmek amacı dışında hiçbir şekilde kullanmamaktayız.  

KİŞİSEL VERİLERİNİZİ NE KADAR SÜREYLE SAKLIYORUZ 

• ACTL’ye üye olmanız halinde kişisel bilgileriniz siz üyelikten ayrılma kararı aldığınız ana 
kadar aktif olarak saklanmaktadır.  

• Üyeliğiniz iptal olduktan sonra da kişisel bilgileriniz Lüksemburg makamlarının arzu etmesi 
halinde gösterilmek üzere beş yıl süre ile saklanmaktadır. 

• Kişisel verileriniz, Lüksemburg yasaları veya her hangi bir mahkeme kararının gerektirmesi 
durumunda daha uzun süreyle ihtiyaç olduğu kadar saklanabilecektir. 

KİŞİSEL VERİLERİNİZE KİMLER ERİŞEBİLİR 

• Kişisel verileriniz, Lüksemburg Büyükelçiliği dahil olmak üzere, üçüncü şahıslarla 
paylaşılmamaktadır.   

• Bu konudaki hassasiyetimiz gereği, bu kişisel veriler sadece ACTL Sekreterya tarafından 
muhafaza ve kontrol edilmektedir.  

• ACTL Yönetim Kurulu Üyeleri dahil hiç kimse bu bilgileri kendi şahsi hesabında 
tutmamaktadır.  

• Bilgileriniz, yasal olarak gerekli olduğu takdirde kolluk kuvvetleri ve/veya Lüksemburg resmi 
makamları ile paylaşılabilecektir. 

• ACTL, kişisel verilerinizle ilgili yürürlükteki yerel yasalara uyacaktır. 

• Şayet kişisel verileriniz farklı bir gizlilik politikasına tabi hale gelirse ACTL, yürürlükteki yerel 
yasalara uyacak ve söz konusu değişikliği size bildirmek için elinden gelen çabayı 
gösterecektir.  

GÜVENLİK 

Kişisel verilerinizin güvenliği bizim için önemlidir. Kişisel verilerinizi kayıp, hırsızlık ve yetkisiz 
kullanım, erişim veya değişikliklere karşı korumak için gerekli teknik ve kurumsal önlemleri 
alıyoruz.   

HAKLARINIZ 

Sizinle ilgili tuttuğumuz kişisel verilere erişim hakkına sahipsiniz. Yürürlükteki yasaların izin verdiği 
ölçüde, kişisel verilerinizin düzeltilmesini veya silinmesini talep etme, belirli durumlarda saklama 
amaçları dışında kişisel verileri kullanmayı durdurmamızı isteme hakkına sahipsiniz. Ancak, kişisel 
verilerinizin, yasal bir uyuşmazlık bağlamında veya yasaların gereklilikleri nedeniyle, saklanması 
gerektiğinde düzeltme veya silme talebinizi reddedebiliriz.  

 

 

 



ACTL GİZLİLİK VE VERİ KORUMA POLİTİKASI 

DEĞİŞİKLİKLER 

Bu Gizlilik Politikası yasaların ön gördüğü zamanlarda revize edilebilir. Revize etmemiz halinde yeni 
politikayı web sitemizde yayınlar, üyelerimize politikanın revise edildiği bilgisini verir ve geçerlilik 
tarihini değiştiririz. Bu Gizlilik Politikasındaki değişikliklerden sonra siteyi kullanmaya devam 
etmeniz, yerel yasaların aksini gerektirdiği durumlar dışında, bu değişiklikleri kabul ettiğiniz 
anlamına gelecektir. 

BİZE ULAŞIN 

Kişisel verilerinizi kullanmamızla ilgili sorularınızı, endişelerinizi veya şikayetlerinizi ya da kişisel 
verilerinize erişim, bu verilerde yapılacak düzeltme veya verileri silme 
taleplerinizi  sekretarya@actl.lu adresine gönderebilirsiniz.  

Arzu ettiğiniz takdirde posta yolu ile de aşağıdaki adresi kullanabilirsiniz. 

Association Culturelle Turque au Luxembourg a.s.b.l. 
BP 140 
L-8301, Capellen 
Luxembourg 

ACTL Yönetim Kurulu 

mailto:sekretarya@actl.lu
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