
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE SAKLANMASI BİLGİLENDİRME METNİ 

1. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu(bundan sonra KVKK olarak anılacaktır.) uyarınca ve Veri 
Sorumlusu sıfatıyla, Kanunun yürürlük tarihinden önce ve sonra edinilmiş kişisel verileriniz bu metinde 
açıklandığı çerçevede; kaydedilecek, saklanacak, güncellenecek, mevzuatın izin verdiği durumlarda 
yurtiçinde ve yurtdışında 3. kişilere açıklanabilecek, aktarılabilecek, sınıflandırılabilecek ve KVKK’da 
sayılan şekillerde işlenebilecektir.  

2. Paylaştığınız kişisel veriler,   
• Müşterilerimize verdiğimiz hizmetlerin, sözleşmenin ve teknolojinin gereklerine uygun şekilde 

yapabilmek, sunulan ürün ve hizmetlerimizi geliştirebilmek için;   
• Her türlü yasal mevzuat kapsamında işlem sahibinin bilgilerini tespit için kimlik, adres ve diğer gerekli 

bilgileri kaydetmek için;   
• Mevzuat gereği ve diğer otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme 

yükümlülüklerine uymak için;   
• Kamu güvenliğine ilişkin hususlarda ve hukuki uyuşmazlıklarda, talep halinde ve mevzuat gereği 

savcılıklara, mahkemelere ve ilgili kamu görevlilerine bilgi verebilmek için; 6698 sayılı KVKK ve ilgili 
ikincil düzenlemelere uygun olarak işlenecektir.  

3. Kişisel verilerinizin aktarılabileceği üçüncü kişi veya kuruluşlar hakkında bilgilendirme Yukarıda 
belirtilen amaçlarla, Şirketimiz ile paylaştığınız kişisel verilerinizin aktarılabileceği kişi/kuruluşlar 
şirketimizin sunduğu hizmetler ile ilgili kişi ve kuruluşlar, faaliyetlerimizi yürütmek üzere ve/veya Veri 
İşleyen sıfatı ile hizmet alınan, işbirliği yaptığımız program ortağı kuruluşları, yurtiçi / yurtdışı kuruluşlar 
ve diğer 3. kişilerdir. 

4. Kişisel verileriniz,   
• Satış ve pazarlama departmanı çalışanlarımız, şubelerimiz, tedarikçilerimiz, diğer satış kanalları, kağıt 
üzerindeki formlar, kartvizitler, dijital pazarlama gibi kanallarımız aracılığıyla sözlü, yazılı veya elektronik 
ortamdan;   
• Firmamız ile ticari ilişki kurmak, iş başvurusu yapmak, teklif vermek gibi amaçlarla, kartvizit, özgeçmiş 
(cv), teklif vermek ve sair yollarla kişisel verilerini paylaşan kişilerden alınan, fiziki veya sanal bir ortamda, 
yüz yüze ya da mesafeli, sözlü veya yazılı ya da elektronik ortamdan;   
• Ayrıca dolaylı yoldan elde edilen, her türlü web sitesinden ve sosyal medyadan elde edilen veriler, e-
bülten okuma veya tıklama hareketleri, kamuya açık veri tabanlarının sunduğu veriler, sosyal medya 
platformlarından paylaşıma açık profil ve verilerden; işlenebilmekte ve toplanabilmektedir.  

5. Şirketimiz nezdinde yer alan veri tabanında ve sistemlerde KVKK’nun 12. maddesi gereğince gizli olarak 
saklanacak; yasal zorunluluklar ve bu belgede belirtilen düzenlemeler haricinde hiçbir şekilde üçüncü 
kişilerle paylaşılmayacaktır. Şirketimiz kişisel verilerinizin barındığı sistemleri ve veri tabanlarını, 
KVKK’nun 12. Maddesi gereği kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemekle, yetkisiz 
kişilerin erişimlerini engellemekle, erişim yönetimi gibi yazılımsal tedbirleri ve fiziksel güvenlik 
önlemleri almakla mükelleftir. Kişisel verilerin yasal olmayan yollarla başkaları tarafından elde 
edilmesinin öğrenilmesi halinde durum derhal, yasal düzenlemeye uygun ve yazılı olarak Kişisel Verileri 
Koruma Kurulu’na bildirilecektir.  

6. KVKK’nun 4. maddesi uyarınca Şirketimizin kişisel verilerinizi doğru ve güncel olarak tutma 
yükümlülüğü bulunmaktadır. Bu kapsamda öğrencilerimizin doğru ve güncel verilerini paylaşması ve 
güncellemesi gerekmektedir. 

7. Kişisel Veri Sahibi, Şirketimize (veri sorumlusu) başvurarak kendisiyle ilgili;  
• Kişisel veri işlenip, işlenmediğini konusunda bilgi talep etme,  
• Kişisel verilerin işlenme amacını ve 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,  



• KVKK’nun 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok 
edilmesini isteme,  

• Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi, yok edilmesi halinde bu işlemlerin, kişisel verilerin 
aktarıldığı üçüncü kişilere de 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.  

 
Aşağıda isim ve imzası bulunan müşterilerimiz işbu evrak kapsamında  6698 sayılı KVKK 
aydınlatma metninin tamamını okuduğunu, anladığını ve Şirketin Kişisel Verilerini yukarıda 
belirtilen amaçlar çerçevesinde işlemesi konusunda bilgilendirildiğini ve tereddüde yer 
vermeyecek şekilde aydınlatılmış şekilde bilgi sahibi olarak, açık rızası ile onay vermiştir. 
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          İmza  


