1-GİZLİ BİLGİLER
Başkalarının öğrenmesinde sakınca olan bütün değer ve bilgiler ile halin icabı gereği gizli
kabul edilebilecek diğer tüm bilgi, belge, veri vb. ve bunların her türlü kopyaları, işbu taahhüt
kapsamında gizli bilgi (bundan böyle “Gizli Bilgiler” olarak anılacak r) olarak kabul edilmiş r.
“Gizli Bilgi”ler ve halin icabından öyle olduğu anlaşılabilen bilgiler, açıkça gizli oldukları
belir lmese dahi “Gizli Bilgi” olarak kabul edilecek r.
Bu bağlamda İnterak f Reklamcılık Derneği, IAB tara ndan düzenlenen MIXX Awards Türkiye
Ödül Tasarım yarışmasına başvurduğum anda, edineceğim tüm Gizli Bilgileri büyük bir
gizlilik içinde korumayı, herhangi bir üçüncü kişiye hangi suretle olursa olsun ifşa etmemeyi,
devretmemeyi veya İnterak f Reklamcılık Derneği, IAB’nin yazılı izni olmaksızın herhangi bir
şekilde aktarmamayı, doğrudan veya dolaylı olarak tekli hazırlama amacı dışında hiçbir
şekilde kullanmamayı, herhangi bir şekilde ya da herhangi bir yolla dağıtmamayı, basın yayın
organları ve medya kuruluşları vasıtasıyla açıklamamayı, reklam amacıyla kullanmamayı ve
ifşa etmemeyi bu kurallara yarışmanın feshinden ve /veya sona ermesinden sonra da bağlı
kalmayı gayri kabili rücu olarak kabul, beyan ve taahhüt ediyorum İşbu gizlililk taahhüdüne
aykırı davranmam halinde İnterak f Reklamcılık Derneği, IAB’nin ciddi zarar görebileceğinin
bilincinde olduğumdan, böyle bir durumda maddi - manevi, doğrudan - dolaylı olumlu
olumsuz her türlü zararın sorumlusu olacağımı da kabul beyan ve taahhüt ediyorum.
2-KVKK
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununa uygun olarak İNTERAKTİF REKLAMCILIK
DERNEĞİ, IAB tara ndan, gerekli bilgilerin yasalar gereğince muhafazası, sözleşmeli ya da
sözleşmesiz

cari ilişkilerin kurulması ve ifa edilmesi, ilgili belgeleri imzalayan tara arın

tespi ve kontrolü, bunlar kapsamında gerçekleş rilecek her türlü başvuru, iş ve işlemin
sahibini ve muhatabını belirlemek üzere bilgilerin tespi için kimlik, adres, vergi numarası ve
diğer bilgileri kaydetmek, kâğıt üzerinde veya elektronik ortamda gerçekleş rilecek iş ve
işlemlere dayanak olacak bilgi ve belgeleri düzenlenmesi gibi amaçların gerçekleş rilmesi için
her türlü kanallar aracılığıyla işlenmesine ve kanuni ya da hizmete ve/veya iş ilişkisine bağlı
ili gereklilikler halinde dilediği kişiler ile paylaşılmasına, kişisel ve/veya özel nitelikli kişisel
verilerimin; tamamen veya kısmen elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, değiş rilmesi,
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güncellenmesi, periyodik olarak kontrol edilmesi, yeniden düzenlenmesi, sını andırılması,
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işlendikleri amaç için gerekli olan ya da ilgili kanunda öngörülen sure kadar muhafaza
edilmesi, kanuni ya da hizmete bağlı ili gereklilikler halinde kanunen yükümlü olduğu kamu
kurum ve kuruluşlarıyla ve/veya 3. Kişi hizmet sağlayıcı

rmalar, ile paylaşılmasına,

işlenmesine, konu hakkında tereddüde yer vermeyecek şekilde bilgi sahibi olarak, konu
hakkında tereddüde yer vermeyecek şekilde aydınla lmış ve bilgi sahibi olarak, açık rızamla
onay veriyorum.

Bu bağlamda

6698 sayılı “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu”

çerçevesinde tara ma

tanınan şikayet haklarımın hiçbirini İNTERAKTİF REKLAMCILIK DERNEĞİ, IAB

aleyhine

kullanmayacağımı ve işbu taahhütname metninde belir len hususlar sebebi ile İNTERAKTİF
REKLAMCILIK DERNEĞİ IAB’nin tara ma karşı herhangi bir tazmin yükümlülüğü al na da
girmeyeceğini, gerek 6698 sayılı “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” ve gerekse, 6563 sayılı
“Elektronik Ticare n Düzenlenmesi Hakkında Kanun” çerçevesinde bana tanınan şikayet
haklarımın hiçbirini İNTERAKTİF REKLAMCILIK DERNEĞİ, IAB aleyhine kullanmayacağımı ve
kendilerine karşı şikaye e bulunmayacağımı, ayrıca; İşbu taahhütname kapsamında tara ma
gönderilecek tüm sms ve e-mail mesaj vs içerikleri ile ilgili olarak üçüncü kişi/kişilerden
herhangi bir şikayet, talep, iddia gelmesi durumunda, ve/veya takdiri tamamen kendisine
bağlı olarak İNTERAKTİF REKLAMCILIK DERNEĞİ, IAB’nin işbu belge konusu tüm ile şimi tek
tara ı olarak durdurma hakkının da

olduğunu ve bu durumda, İNTERAKTİF REKLAMCILIK

DERNEĞİ, IAB’nin tara ma karşı her ne ad al nda olursa olsun herhangi bir tazmin
yükümlülüğü al na girmeyeceğini kabul e ğimi de , yine gayri kabili rücu olarak beyan kabul
ve ikrar ederim.

3- 5846 SAYILI FİKİR VE SANAT ESERLERİ KANUNUNA (FSEK)

VE 6769 SAYILI SINAİ

MÜLKİYET KANUNUNA İLİŞKİN YÜKÜMLÜLÜKLER

Yarışmacı olarak; FSEK’ nun ilgili hükümleri uyarınca, yarışma kapsamında ; bilgi, dosya,
görsel, yazınsal ve işitsel imgeler,me nler ve programlar üzerinde eser ve/veya hak sahibi
sıfa yla hiçbir hakka sahip olmadığımı, bu yarışma sırasında MIXX ödül tasarımına yapacağım
tüm kri,manevi vs katkılarından dolayı hiçbir nam al nda hiçbir alacak, ve sair şimdi ya da
gelecekte talepte bulunmayacağımı

gayri kabili rücu olarak kabul, beyan ve taahhüt
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ediyorum.

işaret, bilgi, dosya, resim, v.b görsel, yazınsal ve işitsel imgeler üzerinde eser ve/veya hak
sahipliği sıfa yla kri ve sınai haklar da dahil olmak üzere var olabilecek tüm haklarımın, İAB
ne ve onun kri mülkiye ne ait olduğunu kabul ediyorum.

İşbu taahhütnamedeki hiçbir hüküm, hakları İnterak f Reklamcılık Derneği, IAB’ye ait olan
kri mülkiyete konu herhangi bir telif hakkına, cari markaya veya cari sırra vb. nitelikteki
ürüne ilişkin olarak yarışmacıya açıkça veya zımnen herhangi bir lisans hakkının verildiği veya
tevcih edildiği şeklinde anlaşılmayacak r.

İnterak f Reklamcılık Derneği, IAB’nin bu taahütnamede belir len herhangi bir hak, yetki ve
im yazını kullanmaması veya kullanmakta gecikmesi bu hak, yetki veya im yazdan feragat
anlamına gelmez ya da bir yetki veya im yazın tek başına veya kısmen kullanılması daha
sonra kullanılmasını engellemez.
Yarışmacı, başvurusundan doğan hak, menfaat ve yükümlülüklerini ya da bir kısmını İnterak f
Reklamcılık Derneği, IAB’nin yazılı ve açık onayı olmadan başkalarına devredemez, temlik
edemez, bu konuda görüşme dahi yapamaz.

Yarışma kapsamında yürütülecek çalışmalarda her nev’i eserin, Fikri Sınai Haklar ve Sınai
Mülkiyet Hakları, patent/faydalı model ile ilgili ve/veya ilgisiz tüm hukuki ve ,5846 ve 6769
sayılı kanunlardan doğan bütün haklarını telif ve her nev’i mülkiyet hakları İnterak f
Reklamcılık Derneği, IAB’ye ait olacak r. Bu hususu da, gayri kabili rücu olarak kabul, beyan
ve taahhüt ediyorum.

Tüm bu hususlar yarışmacı tara ndan gayri kabili rücu olarak beyan , kabul ve ikrar edilmiş r.
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MXX Awards Türkiye Ödül Tasarım Yarışması kapsamında ortaya çıkan tasarım, eser, logo,

Yarışmacı Ad ve Soyadı
(ıslak imzalı olacak)
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