
 
 
 

 
ÖZEL SEZİN OKULU  

ÖĞRENCİ ADAYI   

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI BİLGİLENDİRME METNİ  

Merhaba! Okulumuzda öğrenci olmak istediğin için çok gururlandık!   

Biz bu okulda bir aileyiz! Bizimle olan tüm öğrencilerin sadece eğitimiyle değil, aynı zamanda  

mutluluğuyla da ilgileniyoruz. Senin de mutlu olman bizim için çok önemli!  

Bu yüzden anlaşıp anlaşmayacağımızı anlamak için seni tanımak istiyoruz. Bunun için de sana  

ve veline bazı sorular soruyoruz.  

Bize verdiğin bilgiler seninle doğrudan veya dolaylı ilgiliyse bunlar senin kişisel bilgilerin veya  

kişisel verilerin oluyor. Biz de bu bilgileri koruyoruz ve bu bilgilerin doğru şekilde kullanıldığından  

emin oluyoruz.  

Bilgilerini nasıl kullandığımız ve nasıl koruduğumuzla ilgili seni bilgilendirmek istedik, bu yüzden  

de bu yazıyı hazırladık!  

 

HANGİ BİLGİLERİN BİZDE? 

 

Kimlik Bilgileri  Seni tanımamızı sağlayan ad ve soyadı, 

T.C. kimlik numarası gibi bilgilerin 

İletişim Bilgileri  Sana ulaşmamızı sağlayacak telefon, e-

posta  adresi, ev adresi gibi iletişim bilgileri 

Eğitim Bilgileri  Bunlar varsa senin önceki eğitimlerine dair  

bilgilerdir. Önceki okullarında neler yaptığın  

seni tanımamız için çok önemli! 



Tanışma Bilgileri  Seninle ve veli(leri)nle yaptığımız  

görüşmelerde seni tanıyabilmek amacıyla  

sorular soruyoruz. Burada paylaşmak 

istediğin  bilgiler sana ait! Yine de bu bilgileri 

karşılıklı  

 

 

 anlaşıp anlaşamayacağımızı anlamak için  

istiyoruz. 

Sağlık Bilgileri  Özel ihtiyaçların olup olmadığını, sana  

okulumuzda yardım etme imkânımız olup  

olmadığını öğrenmek için senden veya  

veli(leri)nden sağlığınla ilgili bazı bilgiler  

isteyebiliriz. 

 

 

NEDEN BİLGİLERİNİ TOPLUYORUZ?  

Başta da söylediğimiz gibi biz Özel Sezin Okulu olarak bir aileyiz ve bu ailemizin mutlu olmasını  

isteriz! Henüz ailemize katılmasan da senin de mutluluğun bizim için önemli! Bu yüzden senden  

bazı bilgileri hem ailemizi daha genişletip mutluluğuna katkı sağlayabilir miyiz, hem de senin için  

doğru bir yer miyiz sorularına cevap bulabilmek için almak istiyoruz.   

BİLGİLERİNİ NİYE KULLANIYORUZ?  

Bilgilerini anlaşıp anlaşamayacağımızı öğrenmek, sana nasıl fayda sağlayabileceğimizi ve  

yardımcı olabileceğimizi anlamak için kullanıyoruz.  

BİLGİLERİNİ KİMLE PAYLAŞIYORUZ?  

Bilgilerini okulumuz öğretmenleri, rehberleri, danışmanları, doktorları ve müdürleri dışında  

kimseyle paylaşmıyoruz! Onların da hepsiyle tüm bilgilerini paylaşmıyoruz. Sadece ihtiyacımız  

olursa onların da görüşünü almak için bilgilerini paylaşabiliriz.  

 



HAKLARIN NELER?  

Kişisel bilgilerinin işlenmesi ile ilgili aşağıdaki hakların var;   

▪ Senin bilgilerini kullandığımızı böylece biliyorsun; ama buradakilere ek olarak bilgi talep  etmek 

istersen bize sorabilirsin.  

▪ Bilgilerini ne amaçla kullandığımızı ve amaca uygun kullanıp kullanılmadığını  öğrenebilirsin.  

▪ Yurt içinde ve yurt dışında bilgilerini nereye ve kimlere gönderdiğimizi veya aktardığımızı  

sorabilirsin. 

▪ Bilgilerini yanlış veya eksik kullandığımızı ya da tuttuğumuzu düşünüyorsan bunların  

düzeltilmesini isteyebilirsin. Bunu isterken bilgilerinizi bir yere göndermişsek onları da  

kendi kayıtlarında düzeltmeleri konusunda bilgilendirmemizi isteyebilirsin.   

▪ Eğer bilgilerine ihtiyacımız kalmamışsa bilgilerinin silinmesini isteyebilirsin. Daha önce  istersen 

ama hala ihtiyacımız varsa maalesef silmek istesek de silemiyoruz. Neden  silemediğimizi 

de sana tabi ki açıklıyoruz. Bu silme talebini aynı zamanda bilgilerini  aktardığımız kişilere 

de iletmemizi isteyebilirsin.  

▪ Eğer kullandığımız bazı sistemler seninle ilgili çıkarımlarda bulunuyorsa, mesela bilgisayar  

notlarından ve davranışlarından yola çıkarak senin için bir profil ve tanımlama  

oluşturuyorsa ve bu senin zararınaysa itiraz edebilirsin. Şu anda böyle bir durum yok ancak  

olursa hakların konusunda bilgilen istedik. Böyle bir durum oluşursa sana mutlaka haber  

vereceğiz.  

▪ Bilgilerini kullanmamız sebebiyle istemesek de sana zarar verdiysek bu zararın  giderilmesini 

isteyebilirsin.   

Talebini en geç 30 gün içinde cevaplandırmakla yükümlüyüz! Bize aşağıdaki şekillerde  

başvurabilirsin. 18 yaşından küçüksen başvuruların senin adına velinin imzasıyla ve adıyla da  

olabilir.  

▪ Yazılı ve imzalı olarak   

▪ Kayıtlı elektronik posta (KEP) adresinizden göndereceğiniz e-posta ile ▪ 

Güvenli elektronik imza veya mobil imza ile   

▪ Bizde kayıtlı elektronik posta (e-mail) adresinle.   

Başvurunun sana ait olup olmadığının belirlenmesi ve böylece haklarını koruyabilmek amacıyla  

ek doğrulama (kayıtlı telefonuna mesaj gönderilmesi, seni aramamız gibi) isteyebiliriz.   



BİZE ULAŞMAK İSTERSEN  

Resmi Adımız: ÖZEL SEZİN OKULU  

İletişim Linki: http://www.sezin.k12.tr/tr/iletisim/  

İletişim E-Posta: sezin@sezin.k12.tr  

Telefon: +90 216 6420010  

Adres: Ulubatlı Hasan Caddesi No: 18, 34782 Çekmeköy, İstanbul 


