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KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA  

AYDINLATMA METNİ 
 

Sayın Mezunumuz, 
 
Abdurrahman Gazi Mahallesi Ravza Caddesi No:2-10 Sancaktepe / İstanbul adresinde faaliyet gösteren SAINT-
JOSEPH LİSESİ EĞİTİM VAKFI İKTİSADİ İŞLETMESİ ÖZEL KÜÇÜK PRENS OKULLARI (“Okullar”) (Anaokulu, İlkokul, 
Ortaokul, Lise) olarak; adınız- soyadınız, diplomadaki soyadınız, doğum tarihiniz, cinsiyetiniz, çalıştığınız kurum 
ve göreviniz ile anne ve babanızın tipindeki kişisel verileriniz; (i) İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, (ii) Mezun 
Etkinlikleri ve Organizasyonları Hakkında Duyuru Yapılması (ii) Organizasyon ve Etkinliklerin Planlanması ve 
yürütülmesi amaçlarıyla sınırlı olarak işlenmektedir. Kişisel verileriniz, yukarıda bahsedilen amaçlar 
doğrultusunda 6698 sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu’nun (“Kanun”) madde 5/2-d fıkrasında belirtilen ilgili 
kişinin kendisi tarafından alenileştirmesi ve madde 5/2-f fıkrasında belirtilen veri sorumlusunun meşru 
menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebebine dayalı olarak otomatik olarak 
https://kp.k12.tr/mezun-bilgi-formu/ linki aracılığıyla toplanmaktadır.  
 
Yukarıda sayılan kişisel verileriniz, ilgili amaçların icra edilebilmesi adına “Okullar”’ın ilgili birimleri tarafından 
Saint-Joseph’liler Derneği’ne ve Saint-Joseph Lisesi Eğitim Vakfı’na (SAJEV) aktarılabilecektir. 
   
Dilediğiniz zaman “ Okullar” ’a başvurarak; 
 

• Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,  

• Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, 

• Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,  

• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,  

• Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,  

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

• Kanun’un 11. maddesinin (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerinizin aktarıldığı 
üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,  

• İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kendiniz 
aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, 

• Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın 
giderilmesini talep etme, 
 

Haklarınıza ve Kanunun uygulanmasına ilişkin taleplerinizi ve açıklamalarınızı, 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 Kanun da belirtilen diğer 
yöntemler ile gönderebilir veya ilgili formu, kvk@kp.k12.tr  adresine, elektronik posta (KEP) adresi, güvenli 
elektronik imza, ve mobil imzalı olarak iletebilirsiniz. “Okullar”, bu kapsamdaki taleplere yazılı olarak cevap 
verilecekse, on sayfaya kadar ücret almadan; on sayfanın üzerindeki her sayfa için Kişisel Verileri Koruma 
Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücreti alarak yanıtlandıracaktır. Başvuruya cevabın CD, flash bellek gibi 
bir kayıt ortamında verilmesi halinde Kurum tarafından talep edilebilecek ücret kayıt ortamının maliyetini 
geçemeyecektir. 
 

 

      

 
SAINT-JOSEPH LİSESİ EĞİTİM VAKFI 

İktisadi İşletmesi 
Özel Küçük Prens Okulları  
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