SAINT-JOSEPH LİSESİ EĞİTİM VAKFI
İktisadi İşletmesi
Özel Küçük Prens Okulları

SAINT-JOSEPH LİSESİ EĞİTİM VAKFI İKTİSADİ İŞLETMESİ
ÖZEL KÜÇÜK PRENS OKULLARI
KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ AYDINLATMA METNİ
6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK), kişisel verilerin işlenmesinde başta özel
hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen
gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları usul ve esasları düzenlemek amacıyla kabul
edilmiştir.
Bu Aydınlatma Metninde yer alan;
"SAJEV" :Saint-Joseph Lisesi Eğitim Vakfı’nı
“Okullar”: Saint-Joseph Lisesi Eğitim Vakfı İktisadi İşletmesi Özel Küçük Prens Okulları’nı
(Anaokulu, İlkokulu, Ortaokulu ve Lisesi) ifade eder.
Bu Aydınlatma Metni ile SAJEV ve Okullar olarak, aydınlatma yükümlülüğümüz kapsamında tüm
paydaşlarımızı bilgilendirmek isteriz.
1.Veri Sorumlusu ve Temsilcisi
SAJEV ve Okullar olarak; ilişkili tüm paydaşlarımıza ait, temel hak ve özgürlüklerini, her türlü kişisel
verilerini, 6698 sayılı KVKK’na uygun bir şekilde işleyerek, muhafaza etmektedir. Kurumumuz bu
sorumluluk kararlılığı ile KVKK’nu kapsamında tanımlı "Veri Sorumlusu" sıfatıyla, kişisel
verilerinizi aşağıda izah edildiği şekilde ve mevzuata uygun olarak işlemektedir.
SAJEV ve Okullar tarafından ve/veya atanacak temsilci/leri, yasal altyapısı sağlandığında Veri
Sorumluları Sicilinde (Verbis) ilan edilerek, mevzuata uygun şekilde resmi web sayfalarından da
duyurulacaktır.
2. Kişisel Verilerin Toplanması, İşlenmesi ve İşleme Amaçları
Kişisel verileriniz, SAJEV ve Okullar ile aranızdaki ilişkiye bağlı olarak değişkenlik gösterebilmesi
nedeniyle, doğrudan ya da dolaylı yöntemlerle, SAJEV ve Okullar’ın, internet sitesi, sosyal medya
mecraları, mobil uygulamalar ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilir.
Kişisel verileriniz, SAJEV ve Okullar ile ilişkiniz devam ettiği müddetçe oluşturularak ve
güncellenerek işlenebilir.
Toplanan kişisel verileriniz, SAJEV ve Okullar’ın hizmetlerinden faydalanmanız için gerekli
çalışmaların, tarafımızdan yürütülmesi ve iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari
güvenliğinin korunması, SAJEV ve Okullar’ın stratejilerinin, insan kaynakları politikalarının
belirlenmesi, uygulanması ve yürütülmesinin temini amaçlarıyla KVKK'nun 5. ve 6. maddelerinde
belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenebilir.

3. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği
SAJEV ve Okullar olarak, kişisel verileriniz, KVKK ve yürürlükte olan mevzuata uygun olarak ve
kanuni yükümlülüklerimizi yerine getirmek amacıyla, sayılanlar ile sınırlı olmamak üzere; icra
etmekte olduğumuz faaliyetlerimizi gerçekleştirilmek için, ilgili mevzuat ve SAJEV ve Okullar’ın
prosedürlerine uygun olarak, operasyonel faaliyetlerimizin yürütülmesi, güvenliğimizin tesisi, insan
kaynakları politika ve süreçlerimizin planlanıp icra edilmesi amaçlarıyla, SAJEV ve Okullar’ın
yetkililerine, işbirliği yaptığımız üçüncü kişilere, ifa yardımcılarımıza ve alt yüklenicilerimize,
faaliyetlerimiz doğrultusunda ya da düzenleyici denetleyici kurumlara ve resmi mercilere, ilgili
mevzuatın öngördüğü kapsamda ve durumlarda (Mili Eğitim Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu
gibi otoriteler, Bakanlıklar, yargı mercileri, kurumun hizmet aldığı Bankalar gibi yetkili kamu kurum
ve kuruluşları, Özel Sağlık Sigorta şirketleri) paylaşılacak, yurt içine veya yurt dışına
aktarılabilecektir.
Ayrıca; SAJEV ve Okullar, hukuka uygun olan kişisel veri işleme amaçları doğrultusunda gerekli
güvenlik önlemlerini alarak kişisel veri sahibinin kişisel verilerini ve özel nitelikli kişisel verilerini
üçüncü kişilere aktarabilmektedir. SAJEV ve Okullar bu doğrultuda KVKK’nun 8inci ve 9uncu
maddesinde öngörülen düzenlemelere uygun hareket etmektedir. Bilgiler gerekli güvenlik
önlemlerinin alınması ile burada bahsedilen amaçların gerçekleştirilmesi için yurt içinde
tutulabileceği gibi yurtdışına da aktarılabilecektir.
Türk Ceza Kanunu’nun 138inci maddesinde ve KVKK’nun 7nci maddesinde düzenlendiği üzere ilgili
kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin
ortadan kalkması hâlinde SAJEV ve Okullar tarafından, kendi kararına istinaden veya kişisel veri
sahibinin talebi üzerine kişisel veriler silinir, yok edilir veya anonim hâle getirilir.
4. Kişisel Verilerinizin Toplama Yöntemi
Kişisel verileriniz, SAJEV ve Okullar adına veri işleyen gerçek ya da tüzel kişiler tarafından
sayılanlarla sınırlı olmamak üzere, doğrudan ya da dolaylı yöntemlerle ve SAJEV ve Okullar’a ait
internet sitelerimiz, sosyal medya mecralarımız, iş ilişkisi içerisinde olduğumuz ve/veya
faaliyetlerimizin tamamlayıcısı niteliğinde hizmet aldığımız taraflar, anlaşmalı kuruluşlar, mevzuat
gereği bağlı olduğumuz kamu kuruluşları, mobil uygulamalar ve benzeri diğer kanallar aracılığı ile
de sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilmektedir.
Bu şekilde toplanan kişisel verileriniz KVKK'nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme
şartları ve amaçları kapsamında toplanabilir, işlenebilir ve aktarılabilir. Ayrıca, SAJEV ve Okullar’ın
hizmetlerinde kullanmak amacıyla internet sayfamızı kullandığınızda ve/ veya internet sitemizi
ziyaret ettiğinizde ve SAJEV ve Okullar’ın düzenlediği eğitim, seminer veya organizasyonlara
katıldığınızda kişisel verileriniz işlenebilecektir.
5. Kişisel Veri Sahibinin KVK Kanunu'nun 11. maddesinde Sayılan Hakları
Anayasa’nın 20nci maddesinde herkesin, kendisiyle ilgili kişisel veriler hakkında bilgilendirilme
hakkına sahip olduğu ortaya konulmuştur. Bu doğrultuda KVKK’nun 11inci maddesinde kişisel veri
sahibinin hakları arasında “bilgi talep etme” de sayılmıştır. Kurumlarımız bu kapsamda, Anayasa’nın
20nci ve KVKK’nun 11inci maddelerine uygun olarak kişisel veri sahibinin bilgi talep etmesi
durumunda gerekli bilgilendirmeyi yapmaktadır.

KVKK ve yürürlükte bulunan diğer mevzuat çerçevesinde kalmak kaydıyla,
i)

Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

ii)

Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

iii) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını
öğrenme,
iv) Yurtiçinde veya yurtdışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
v) Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini
isteme,
vi) KVKK mevzuatında öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya
yok edilmesini isteme,
vii) Eksik veya yanlış verilerin düzeltilmesi ile kişisel verilerinizin silinmesi veya yok edilmesini
talep ettiğinizde, bu durumun kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini
isteme,
viii) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle
aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
ix) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu
zararın giderilmesini talep etme,
haklarına sahipsiniz.
KVKK'nun 11. maddesinde belirtilen haklardan kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik
açıklamalarınızı içeren yazılı talebinizi; KVKK Başvuru Formu’nu doldurarak, formun imzalı bir
nüshasını “Abdurrahman Gazi Mahallesi Ravza Caddesi No:2-10 Sancaktepe –İstanbul 34887”
adresine kimliğinizi tesvik edici belgeler ile bizzat elden iletebilir veya KVKK'nun da belirtilen diğer
yöntemler ile gönderebilir veya ilgili formu, “SAJEV” için kvk@sajev.org.tr adresine, “Okullar”
başvurularınız için kvk@kp.k12.tr adresine, elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza,
ve mobil imzalı olarak iletebilirsiniz.
Tarafımıza iletilmiş olan başvurularınız KVKK’nun 13’üncü maddesinin 2’inci fıkrası gereğince, “en
geç otuz gün içinde” ücretsiz olarak cevaplandırılacak ve cevaplarımız, KVKK’nun 13’üncü maddesi
gereğince yazılı veya elektronik ortamdan tarafınıza ulaştırılacaktır. İşlem, ayrıca bir maliyet
gerektiriyorsa, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücretleri talep
hakkımız saklıdır.
SAJEV ve Okullar, zaman zaman işbu Kişisel Verilerin Korunması ile ilgili Aydınlatma yükümlülüğü
notunu ve içeriğini güncelleyebilir ve mevzuatta meydana gelecek değişiklikleri dikkate alarak ilave
bilgilendirmeler yapabilir. Bu kapsamda zaman zaman web sitemizi ziyaret ederek KVKK ile ilgili
olarak hazırladığımız bilgilendirmeyi dikkatle okumanızı rica ve tavsiye ederiz.

BAŞVURU FORMU
6698 Sayılı KVKK kapsamında; Saint-Joseph Lisesi Eğitim Vakfı ("SAJEV") ve SAJEV İktisadi
İşletmesi Özel Küçük Prens Okulları’na (Anaokulu, İlkokulu, Ortaokulu ve Lisesi) (“Okullar”)
yapılacak başvurular için, işbu formun çıktısı alınıp imzalanarak; “Abdurrahman Gazi Mahallesi
Ravza Caddesi No:2-10 Sancaktepe/ İSTANBUL” adresine iletmesi gerekmektedir.
1. Başvuru yapan kişinin iletişim bilgileri:
Adı Soyadı
T.C. Kimlik No
Adres
Telefon/Cep Tel.
Elektronik Posta
Başvuru Tarihi

:……………………………………………………………………..
: ……………………………………………………………………..
: ……………………………………………………………………..
: ……………………………………………………………………..
: ……………………………………………………………………..
: ……………………………………………………………………..

2. Lütfen Kurumlarımızla ile olan ilişkinizi belirtiniz.
☐ Öğrenci/Veli
☐ Mezun

☐ Aday Öğrenci/Veli

☐ Diğer:

☐ Ziyaretçi

☐ İş ortağı

☐ Mütevelli ☐ Çalışan

……………………………………………………………………….

3. Kurumumuz içerisinde iletişimde olduğunuz ünite (Vakıf/Okul/Bölüm):
……………………………………………………………………………………………………….
4. Konu: ……………………………………..…………………………………….……………...…
☐ Eski Çalışanım
Çalıştığım Yıllar : ………………………………………………..
☐ Diğer:

………………………………………………………………………………………..

☐ İş Başvurusu/Özgeçmiş

Paylaşımı Yaptım

Tarih

:

………

☐ Üçüncü Kişi Firma Çalışanıyım
Lütfen çalıştığınız firma ve pozisyon bilgisini belirtiniz:…………………………………………..
5. KVKK kapsamında mevcut talebinizi detaylandırınız.
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….…...…
…………………………………………………………………………………………………………
6. Tarafınıza hangi bildirim yöntemi ile cevap verileceğini bildiriniz.
 Adresime gönderilmesini istiyorum.

 E-posta adresime gönderilmesini istiyorum.

 Elden teslim almak istiyorum.
NOT: Talebin vekâleten yapılması durumunda noter tasdikli vekâletname veya yetki belgesi ibrazı
gerekmektedir. Başvuru formunda bilgilerimizin doğru ve güncel olmamasının sorumluluğu sadece
tarafımıza aittir. Bu başvurunun yetkisiz kişilerce yapılması halinde de aynı yükümlülük geçerli
olacaktır.
Başvuru Sahibinin
Adı Soyadı :……………………………………………………………………
İmzası
:……………………………………………………………………

