TED BODRUM KOLEJİ
ÖZEL İLKOKULU, ORTAOKULU VE ANADOLU LİSESİ
KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE DAİR AYDINLATMA METNİ
1. Giriş

İşbu aydınlatma metni, veri sorumlusu sıfatıyla hareket eden TED Bodrum Koleji
tarafından işlenen kişisel verilere ve özel nitelikli kişisel verilere yönelik 6698 sayılı
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“KVKK”) uygun olarak kişisel verilerin elde
edilmesi sırasında KVKK’nın 10. maddesinde belirtilen hususlar ve 11. maddede
belirtilen ilgili kişinin hakları konusunda veri sahiplerinin aydınlatılması amacıyla
hazırlanmıştır.
2. Veri Sorumlusu ve Temsilcisi

Kişisel veriler, mevcut teknolojinin gerekleri uyarınca veri sorumlusu TED Bodrum Koleji Özel
İlkokulu, Ortaokulu ve Anadolu Lisesi (Kolej Bodrum Eğitim Hizmetleri LTD ŞTİ – bundan
böyle “Kurum” olarak anılacaktır.) tarafından aşağıda belirtilen usullerde işlenmektedir.
3. Kişisel Verilerin İşlenmesi İlkeleri

KVKK ilgili maddeleri uyarınca kişisel verileriniz;
● Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun
● Doğru ve gerektiğinde güncel
● Belirli, açık ve meşru amaçlar için
● İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü
● İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza
edilme kurallarına uygun bir şekilde TED Bodrum Koleji tarafından aşağıda belirtilen
amaçlar kapsamında işlenecektir.
4. Kişisel Verilerin İşlenmesi Amaçları

Kişisel verileriniz, Kurumumuz tarafından icra edilen faaliyetlerin ilgili mevzuat ve
Kurumumuz prosedürlerine uygun olarak yerine getirilmesini temin maksadıyla iş
birimlerimiz tarafından gerekli operasyonel faaliyetlerin yürütülmesi, okul güvenliğinin
tesisi, öğrenci işlemlerinin gerçekleştirilmesi, mevzuat ve Kurum prosedürlerine uygun
olarak yerine getirilmesi ile Kurumumuzun insan kaynakları politikaları ve süreçlerinin
planlanması ve icra edilmesi amaçlarıyla KVK Kanunu’nun 5 ve 6. maddelerinde belirtilen
kişisel very işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenecektir.

5. Kişisel Verilerinizin Aktarılması

Toplanan kişisel verileriniz; veli, öğrenci ve mezunlarımıza, Türk Eğitim Derneği
kurumlarına, mezun derneklerine, Kurum hissedarlarına, Kurum yetkililerine, üçüncü
kişilere, iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, başta Milli Eğitim Bakanlığı olmak üzere
kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişilere, KVK Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerinde
belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.
6. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, Kurumumuz ile ilişkinize bağlı olarak değişkenlik gösterebilmekle
birlikte; otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, Kurumumuz birimleri ve ofisleri,
internet sitesi, sosyal medya mecraları, mobil uygulamalar ve benzeri vasıtalarla sözlü,
yazılı ya da elektronik olarak toplanabilecektir. Bu şekilde toplanan kişisel verileriniz
KVK Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları
kapsamında bu metnin 2 ve 3. maddelerinde belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve
aktarılabilmektedir. Ayrıca, Kurumumuz hizmetlerini kullanmak amacıyla internet
sayfamızı kullandığınızda, Kurumumuzu veya internet sitemizi ziyaret ettiğinizde,
Kurumumuzun düzenlediği eğitim, seminer veya organizasyonlara katıldığınızda kişisel
verileriniz işlenebilecektir.
7. Kişisel Veri Sahiplerinin Hakları ve Başvuru Yolları

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi, işbu Aydınlatma Metni’nde
aşağıda düzenlenen yöntemlerle Kurumumuza iletmeniz durumunda Kurumumuz talebin
niteliğine göre talebi en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak,
Kişisel Verileri Koruma Kurulunca bir ücret öngörülmesi halinde, Kurumumuz tarafından
belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;
● Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
● Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
● Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp
kullanılmadığını öğrenme,
● Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
● Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini
isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere
bildirilmesini isteme,

● KVK Kanunu ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına
rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin
silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin
aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
● İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle
kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
● Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde
zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.
KVK Kanunu’nun 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı
kullanmak ile ilgili talebinizi, yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun
belirlediği diğer yöntemlerle Kurumumuza iletebilirsiniz. Kişisel Verileri Koruma
Kurulu, şu aşamada herhangi bir yöntem belirlemediği için, başvurunuzu, KVK Kanunu
gereğince, yazılı olarak Kurumumuza iletmeniz gerekmektedir. Bu çerçevede
Kurumumuza KVK Kanunu’nun 11. maddesi kapsamında yapacağınız başvurularda
yazılı olarak başvurunuzu ileteceğiniz kanallar ve usuller aşağıda açıklanmaktadır.
Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile
KVK Kanunu’nun 11. maddesinde belirtilen haklardan kullanmayı talep ettiğiniz
hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi; aşağıda yer alan formu doldurarak,
formun imzalı bir nüshasını Müskebi Mah Kolej Sok No:20 Bodrum Muğla adresine
kimliğinizi tespit edici belgeler ile bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla veya KVK
Kanunu’nda
belirtilen diğer yöntemler ile gönderebilir veya
ilgili
formu
kolej@tedbodrum.k12.tr adresine güvenli elektronik imzalı olarak iletebilirsiniz.
Verilerinizin Kurumumuz nezdinde hassasiyetle korunduğunu belirtir bize duyduğunuz
güven için teşekkür ederiz.

TED Bodrum Koleji Özel İlkokulu, Ortaokulu ve Anadolu Lisesi
BAŞVURU FORMU
GENEL AÇIKLAMALAR
6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda (“KVK Kanunu”) ilgili kişi olarak
tanımlanan kişisel veri sahiplerine (“Bundan sonra “veri sahibi” olarak anılacaktır),
KVK Kanunu’un 11inci maddesinde kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin belirli haklar
tanınmıştır.
KVK Kanunu’nun 13üncü maddesinin 1inci fıkrası uyarınca; veri sorumlusu olan
Kurumumuza bu haklara ilişkin olarak yapılacak başvuruların yazılı olarak veya Kişisel
Verilerin Korunması Kurulu (“Kurul”) tarafından belirlenen diğer yöntemlerle
tarafımıza iletilmesi gerekmektedir. Bu çerçevede “yazılı” olarak Kurumumuz
yapılacak başvuruların, işbu formun çıktısı alınarak;
•
•
•

Elden kimlik teyitli,
Noter vasıtasıyla,
5070 Sayılı Elektronik İmza Kanununda tanımlı olan “güvenli elektronik imza”
ile imzalanarak,

tarafımıza iletilmesi gerekmektedir.
Aşağıda, yazılı başvuruların ne şekilde tarafımıza ulaştırılacağına ilişkin yazılı başvuru
kanalları özelinde bilgiler verilmektedir.
Başvuru Yöntemi

Başvurunun Yapılacağı
Adres

Başvuru Gönderiminde
Belirtilecek Bilgi

Elden Kimlik
Teyitli, Noter
vasıtasıyla

Müskebi Mah Kolej Sok
No:20 Bodrum Muğla

Zarfın üzerine “Kişisel Verilerin
Korunması Kanunu Bilgi Talebi”
yazılacaktır.

Kayıtlı Elektronik
Posta (KEP) Yoluyla

kolej@tedbodrum.k12.tr

E-posta’nın konu kısmına “Kişisel
Verilerin Korunması Kanunu Bilgi
Talebi” yazılacaktır.

Yukarıda belirtilen kanallar KVK Kanunu’nun 13üncü maddesinin 1inci fıkrası
gereğince “yazılı” başvuru kanallarıdır. Kurul’un belirleyeceği diğer yöntemler
duyurulduktan sonra bu yöntemler üzerinden de başvuruların ne şekilde alınacağı
Kurumumuzca duyurulacaktır.
Tarafımıza iletilmiş olan başvurularınız KVK Kanunu’nun 13üncü maddesinin 2inci
fıkrası gereğince, talebin niteliğine göre talebinizin bizlere ulaştığı tarihten itibaren “en
kısa sürede ve en geç otuz gün içinde” yanıtlandırılacaktır. Yanıtlarımız ilgili KVK
Kanunu’nun 13üncü maddesi hükmü gereğince yazılı veya elektronik ortamda
tarafınıza ulaştırılacaktır.

A. Başvuru yapan kişinin iletişim bilgileri:

İsim:
Soyisim :
TC Kimlik
Numarası:
Telefon Numarası:
E-posta:
(Belirtmeniz halinde
size daha hızlı yanıt
verebileceğiz.)
Adres:

B. Lütfen Kurumumuz ile olan ilişkinizi belirtiniz. (Öğrenci velisi, iş ortağı,

çalışan adayı, eski çalışan, üçüncü taraf firma çalışanı, hissedar gibi)

☐ Öğrenci /Veli

☐ İş ortağı

☐ Ziyaretçi

☐ Diğer: …………………..

Kurumumuz içerisinde iletişimde olduğunuz
Birim:………………….…………………………….
Konu: ……………………………………..…………………………………….……………...…

Eski Çalışanım
Çalıştığım Yıllar : ………………
Diğer: ………………………………………………

İş Başvurusu / Özgeçmiş Paylaşımı Yaptım

Üçüncü Kişi Firma Çalışanıyım
Lütfen çalıştığınız firma ve pozisyon bilgisini belirtiniz
………………………………………………………

C. Lütfen KVK Kanunu kapsamındaki talebinizi detaylı olarak belirtiniz:

……………………………………….……………………………….……………………………….………………………
……………………………………………….……………………………….……………………………….………………
.…………………………………………..…………….……………………………….……………………………….……
D. Lütfen başvurunuza vereceğimiz yanıtın tarafınıza bildirilme yöntemini

seçiniz:
# Adresime gönderilmesini istiyorum.
# E-posta adresime gönderilmesini istiyorum.
(E-posta yöntemini seçmeniz hâlinde size daha hızlı yanıt verebileceğiz.)
# Elden teslim almak istiyorum.
(Vekâleten teslim alınması durumunda noter tasdikli vekâletname veya yetki
belgesi olması gerekmektedir.)
İşbu başvuru formu, Kurumumuz ile olan ilişkinizi tespit ederek, varsa, Kurumumuz
tarafından işlenen kişisel verilerinizi eksiksiz olarak ilgili başvurunuza doğru ve kanuni
süresinde cevap verilebilmesi için tanzim edilmiştir. Hukuka aykırı ve haksız bir
şekilde veri paylaşımından kaynaklanabilecek hukuki risklerin bertaraf edilmesi ve
özellikle kişisel verilerinizin güvenliğinin sağlanması amacıyla, kimlik ve yetki tespiti
için Kurumumuz ek evrak ve malumat (Nüfus cüzdanı veya sürücü belgesi sureti vb.)
talep etme hakkını saklı tutar. Form kapsamında iletmekte olduğunuz taleplerinize
ilişkin bilgilerin doğru ve güncel olmaması ya da yetkisiz bir başvuru yapılması halinde
Kurumumuz, söz konusu yanlış bilgi ya da yetkisiz başvuru kaynaklı taleplerden dolayı
mesuliyet kabul etmemektedir.
Başvuruda Bulunan İlgili Kişi
(Kişisel Veri Sahibi) Adı Soyadı :
Başvuru Tarihi

:

İmza

:

