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, öğrencilerimizin
ruh ve beden sağlığının ölçümlenip değerlendirilmesi, 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,
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