VKV KOÇ ÖZEL İLKOKULU, ORTAOKULU VE LİSESİ TARAFINDAN
ANA SINIFINA KAYIT İÇİN BAŞVURUDA BULUNAN ÖĞRENCİ ADAYLARININ
KİŞİSEL VERİLERİNİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ
1. Veri Sorumlusu ve Temsilcisi
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca, ana sınıfına kayıt için başvuruda
bulunan öğrencilerden başvuru sırasında temin edilen kişisel veriler; veri sorumlusu olarak VKV Koç Özel
İlkokulu, Ortaokulu ve Lisesi (‘’Kurum’’) tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.
Kişisel verilerin, Kurum tarafından işlenmesine yönelik amaçlara ilişkin detaylı bilgilere;
http://www.koc.k12.tr/tr/kurumsal/kisisel-verilerin-korunmasi/ adresinde yer alan VKV Koç Özel
İlkokulu, Ortaokulu ve Lisesi Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’ndan ulaşabilirsiniz.
2. Kişisel Verilerin Toplanması, İşlenmesi ve İşleme Amaçları
Kişisel veriler, öğrenci adayının Kurumumuz ana sınıfına kayıt olması amacıyla yapılan başvuru ile birlikte
kuraya katılımın sağlanması, kuradan seçilmesi durumunda başvurunun değerlendirilmesi ve
neticelendirilmesi kapsamında rehberlik süreçlerinin yürütülmesi ile öğrenci adayının ana sınıfına kabulü
halinde kabul işlemlerinin gerçekleştirilmesi amacıyla (“Amaçlar”) Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde
belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenecektir.
3. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği
Başvuru sırasında toplanan kişisel veriler; yukarıda belirtilen Amaçlar’ın gerçekleştirilmesi kapsamında
Kurumumuzun yasal yükümlülükleri doğrultusunda kanunen yetkili kamu kurumları ve kanunen yetkili
özel kişilere, Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları
çerçevesinde aktarılabilecektir.
4. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi
Kişisel veriler, öğrenci adayının Kurumumuz ana sınıfına kayıt olması amacıyla yapılan başvuru ile birlikte
kuraya katılımın sağlanması, kuradan seçilmesi durumunda başvurunun değerlendirilmesi ve
neticelendirilmesi kapsamında rehberlik süreçlerinin yürütülmesi ile öğrenci adayının ana sınıfına kabulü
halinde kabul işlemlerinin gerçekleştirilmesi amacıyla elektronik ortamda internet sitemiz üzerinden ve
öğrenci adayının velisi eşliğinde Kurumumuzu ziyareti sırasında fiziki ortamda toplanmaktadır. Toplanan
kişisel veriler, sözleşmenin kurulması ve ifası ile doğrudan doğruya ilgili olması ve Kurum’un meşru
menfaatine yönelik hukuki sebeplere dayalı olarak Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri
işleme şartları ve amaçları kapsamında toplanmaktadır.
5. Kurumumuz Tarafından Açık Rıza Doğrultusunda İşlenen Kişisel Veriler ve İşleme Amaçları
Kurumumuz, kura aşamasında seçilen öğrenci adayının ana sınıfına kayıt başvurusunun
değerlendirilmesi ve neticelendirilmesi amacı ile sınırlı olarak öğrenci adayının fiziki ve zihinsel durumu
ile ilgili birtakım sağlık verilerini, velisi tarafından açık rıza verilmesi halinde işbu Aydınlatma Metni’nde
belirtilen şekillerde işleyebilecektir.

6. Kişisel Veri Sahibinin KVK Kanunu’nun 11. maddesinde Sayılan Hakları
Kişisel veri sahibi olarak Kanun’un 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz:
• 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 ve bu
kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• Kanun’a ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini
gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini
isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere
bildirilmesini isteme,
• İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize
bir sonucun ortaya çıkması durumunda buna itiraz etme,
• Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın
giderilmesini talep etme.
Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı, http://www.koc.k12.tr/wpcontent/uploads/2019/02/Veri-Sahibi-Ba%C5%9Fvuru-Formu.pdf adresinden ulaşabileceğiniz Veri
Sahibi Başvuru Formu’nu doldurarak Kurumumuza iletebilirsiniz. Talebinizin niteliğine göre en kısa
sürede ve en geç otuz gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır; ancak işlemin
ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye
göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.

