KİŞİSEL VERİLERİNİN İŞLENMESİ AYDINLATMA BEYANI

Özel Uğur Eğitim Tesisleri A.Ş. (bundan böyle “Kurum” olarak anılacaktır) olarak 6698 sayılı Kişisel
Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ve ilgili mevzuat kapsamında Kurumumuzun faaliyetleri
doğrultusunda siz velilerimizin ve değerli öğrencilerimizin kişisel verilerinin işlenmesi, saklanması ve
aktarılması ile ilgili sizleri aydınlatmak amacıyla iş bu aydınlatma metnini hazırladık.
Kurum olarak kişisel verilerinizin güvenliği hususuna azami hassasiyeti göstermekteyiz. Bu bilinçle
siz değerli velilerimiz ve öğrencilerimiz başta olmak üzere, kurumumuz ile ilişkili tüm şahıslara ait her
türlü kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’ na (bunan böyle “Kanun”
olarak anılacaktır) uygun olarak işlenmesine ve muhafaza edilmesine yönelik gerekli teknik ve idari
tedbirleri almaktayız. Taşıdığımız sorumluluğun bilinci ve Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verilerinizi
aşağıda izah edildiği surette ve mevzuat tarafından emredilen sınırlar çerçevesinde işlemekteyiz.
Kişisel Verilerin Toplanması ve İşlenmesi
Kurum olarak bizler siz değerli velilerimize ve öğrencilerimize karşı olan yükümlülüklerimiz yerine
getirmek ve daha iyi hizmet verebilmek amacıyla ve başta Kanun olmak üzere, 5580 sayılı Özel
Eğitim Kurumları Kanunu, 6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve ilgili
diğer mevzuatlardan kaynaklanan yasal yükümlülüklerimiz çerçevesinde; söz konusu amaç ve yasal
yükümlülüklerimizi yerine getirebilmeyi sağlayacak kişisel verilerinizi (Kimlik Bilgileri, İletişim
Bilgileri, Öğrenim Durumu, Mesleki Bilgiler ve v.b.) yine anılan yasalara uygun surette toplamakta ve
işlemekteyiz.
Kişisel Verilerin İşlenme Nedenleri ve Hukuki Dayanaklar
Kurumumuz nezdinde bulunan ve toplanan mevcut kişisel veriler, bundan sonra verdiğiniz açık
rızanıza veya Kurumumuzun tabi olduğu mevzuatta öngörülen işleme talimatlarına, Kurum ile
akdettiğiniz sözleşmeler çerçevesinde karşılıklı yükümlülüklerimizin yerine getirilmesine, Kurum’ a
ait bir hakkın tesisi veya korunması için veri işlemenin zorunlu olmasına, sizlerin temel hak ve
özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla ve Kurum’ un meşru menfaatleri için veri işlenmesinin
zorunlu olmasına veya Kurum’ un hukuki yükümlülüklerini yerine getirmesine istinaden, Kişisel Veri
İşleme Envanteri ile Kişisel Verileri Saklama ve İmha Politikası ile belirlenen amaçlar ve kapsam
dışında kullanılmamak kaydı ile bilgi güvenliği tedbirleri uygulanarak işlenecek ve yine aynı amaçlar
mukabilinde grup çatısı altında yer alan diğer iştiraklere, Kurum’ un iş ortakları ile operasyonel olarak
gerekli durumlarda Kanun hükümlerine uygun olarak paylaşılmaktadır.
Kişisel Verilerin Yurtdışına Aktarılması
Öğrencinize ve size ilişkin kişisel verileriniz ve öğrenci transkriptleri yurtdışında akredite olduğumuz
kurum ve kuruluşlara, öğrencilerin yurt dışında bulunan diğer eğitim kurumlarına kabulü, eğitim
hizmetimizin kaliteli bir şekilde sunulması, öğrencilerimizin yurtdışına yapacağı seyahatler ve
katılacağı organizasyonlara yönelik hazırlıklar ve yukarıda sayılan diğer amaçlarla aktarılabilecektir.

Yurtdışına yapılacak veri aktarımında temel prensip verilerin aktarım yapıldığı ülkede de kişisel
verilerin korunmasına ilişkin yeterli mevzuatın olmasıdır. Bununla birlikte veri aktarımı yaptığımız
ülkelerde bu yönde yeterli bir korumanın bulunmaması halinde, ilgili ülkede veri aktarımının
gerçekleştirildiği veri sorumlusu tarafından kişisel verilere ilişkin yeterli korumanın sağlanacağı ve
verilerin aktarım amacı dışında kullanılmayacağı yazılı olarak taahhüt edilir ve gerekli olan Kişisel
Verileri Koruma Kurulu nezdindeki izin prosedürü tamamlanır.
Kişisel Verilerinize Ait Saklama Süreleri
Kişisel verilerinize ait saklama süreleri aşağıda belirtildiği gibidir:
●

Kanunda veya ilgili mevzuatta yer alan bir hüküm ile verinin saklanmasına ilişkin bir süre
belirlenmiş ise verinin, en az bu süre kadar saklanması gerekmektedir. Söz konusu veriler
belirlenen sürenin sonunda silinmekte veya anonim hale getirilmektedir.

●

İşlediğimiz verinin saklanmasına ilişkin olarak kanunen bir süre belirlenmemiş ise söz konusu
veri; aramızdaki ilişki gereğince ve sizinle taraf olduğumuz sözleşmede belirlenen süre
boyunca saklanmakta olup, işbu ilişkinin sona ermesi veya sözleşmede belirlenen sürenin
dolması halinde talebiniz gerekmeksizin silinmektedir.

●

Verilerin saklanmasına ilişkin olarak mevzuatta bir süre öngörülmesi ve söz konusu verilerin
bu

süreden

önce

silinmesinin

tarafınızca

talep

edilmesi

halinde

bu

talebiniz

gerçekleştirilememektedir. Verilerin saklanmasına ilişkin sürenin mevzuatta belirlenmediği
hallerde, verilerin silinmesine yönelik talebiniz mevcut ise verileriniz derhal ve en geç 30 gün
içerisinde silinmektedir.

Verilerinizi Ne Şekilde Topluyoruz?
Verileri basılı formlar aracılığıyla, kimi zaman da doğrudan elektronik ortamdaki formlar vasıtasıyla
ya da toplantı / görüşmeler / kayıt esnasında toplamaktayız.
Kişisel Verilerinize İlişkin Sahip Olduğunuz Haklar
Bu kapsamda değerli velilerimiz ve öğrencilerimiz uygun gördükleri zaman Kanun’ un 11. Maddesi
kapsamında veri sorumlusu sıfatına haiz olan Kurum’ a başvurarak aşağıda belirtilen haklarını
kullanabilirler. Buna göre veri sahipleri;
1. Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğinin öğrenilmesi,
2. Kişisel verileriniz işlenmiş ise buna ilişkin bilgi talep edilmesi,
3. Kişisel verilerinizin işlenme amacının ne olduğunun ve bu amaca riayet edilip edilmediğinin
öğrenilmesi,
4. Kişisel verilerinizin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı kişilerin öğrenilmesi,
5. Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmesi halinde bunların düzeltilmesinin talep
edilmesi,

6. KVKK hükümleri uyarınca, kişisel verilerinizin silinmesinin veya yok edilmesinin talep
edilmesi,
7. Eksik veya hatalı verilerin düzeltilmesi ile kişisel verilerinizin silinmesini ya da yok
edilmesini talep etmeniz halinde bu durumun, verilerinizi aktardığımız üçüncü kişilere
bildirilmesinin talep edilmesi,
8. Kişisel verilerinizin otomatik sistemler aracılığıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir
durumun meydana gelmesi halinde bu duruma itiraz edilmesi ve
9. Kişisel verilerinizin hukuka aykırı işlenmesi nedeniyle zarara uğramanız halinde söz konusu
zararın giderilmesinin talep edilmesi haklarına sahiptirler.

Hakların Kullanımı ve Başvuru Usulü
Kurul tarafından belirlenen diğer yöntemler saklı kalmak kaydıyla, kişisel verilerinize ilişkin
haklarınızı kullanmaya yönelik taleplerinizi, KVK Kurul’u tarafından ayrı bir yöntem belirlenmesi
halinde bu yöntem ile veya Özel Uğur Eğitim Tesisleri A.Ş.’ ye ilgili kişi başvuru formu ile;
1. Beşyol Mahallesi 1. Akasya Sokak No:26/1 Küçükçekmece – İstanbul adresine
yazılı ve ıslak imzalı olarak
2. Ya da ozeluguregitim@hs04.kep.tr kayıtlı elektronik posta adresimize güvenli
elektronik imza ile imzalanmış olarak gönderebilirsiniz.
İletilen bilgi ve belgelerde yanlışlık/hata olması veya başvurunun yetkisiz olması halinde ilgili
başvuruyu reddetme hakkımız saklı tutulmaktadır. Bu yollar haricinde velilerimizin yaptığı başvurular
hukuka uygunluk ve veri güvenliği ilkeleri çerçevesinde dikkate alınmayacaktır.
Başvuruları Cevaplanması ve Cevap Süresi
Kişisel verilerinize ilişkin hak taleplerinizi, değerlendirmekte ve taleplerinizin tarafımıza ulaştığı
günden itibaren en geç 30 gün içerisinde cevaplamaktayız. Söz konusu talebinize yönelik cevabımızın
olumsuz olması halinde belirttiğiniz adrese gerekçeli ret sebeplerini, elektronik posta veya posta yolu
ile göndermekteyiz.
Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından yayınlanan Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları
Hakkında Tebliğ (“Tebliğ”) kapsamında, cevaplama işleminin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde,
bu işlem, Tebliğ’ de düzenlenen ücretlendirme esas alınarak ücretli olarak yerine getirilecektir.

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE VE AKTARIMINA İLİŞKİN AÇIK RIZA BEYANI
Tarafıma ait olan ve Özel Uğur Eğitim Tesisleri A.Ş. (bundan böyle kurum olarak anılacaktır) ile
paylaşmış olduğum özel nitelikli kişisel verilerim ( Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından
belirlenmiş ve sınıflandırılmış olan uyruk, ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbirleri bilgisi, kan grubu,
sağlık verileri, din, mezhep ve felsefi inanç, biyometrik ve genetik veriler, dermek, vakıf ve sendika
üyeliği, siyasi düşünce v.b. kişisel veriler) de dahil olmak üzere her türlü kişisel verimin yukarıda
aydınlatma metninde belirtilen sebeplerle nasıl işleneceği konusunda tamamen bilgilendirilmiş olarak,
bu verilerin Kurum’a ait olan veya Kurum ile anlaşmalı yurtiçi veya yurtdışında mukim 3. Kişiler
nezdinde bulut bilişim sistemleri ve bulut bilişim sistemleri üzerinden çalışan eğitim, video ve ses
konferans platformları da (Google-Gsuite uygulamalar Platformu, Zoom, Webex v.b. Video ve Ses
Konferans Platformları, K12NET Okul Yönetim Yazılımı ve v.b.) dahil olmak üzere muhafaza edilip
işlenmesine, Kurum tarafından sunulan eğitim-öğretim hizmetinin tamamlayıcısı olan servis hizmeti,
yemek hizmeti, müşteri ve veli hizmetleri, tanıtım, sportif veya kültürel etkinlikler, konferans dahil
sosyal faaliyetlerin gerçekleştirilmesi amacıyla sınırlı olarak 3. Kişiler ile paylaşılmasına ve istatiksi
bilgi paylaşımı amacıyla grup içindeki diğer eğitim kurumları ile paylaşılmasına özgür irademle izin
verdiğimi beyan ediyorum.
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