
 

 

 

ÖZEL SEZİN OKULU KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA  

ADAY GÖRÜŞMELERİ VELİ AYDINLATMA METNİ  

Özel Sezin Okulu olarak öğrenci adaylarımız ve velileri ile gerçekleştireceğimiz tanıtım ve  

bilgilendirme görüşmelerinde, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”)  

kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla kişisel verilerinizi nasıl işleyeceğimizi size anlatmak için bu  

Aydınlatma Metni’ni hazırladık.   

HANGİ KİŞİSEL VERİLERİNİZİ İŞLİYORUZ?  

Kimlik Verileri  

Görüşmeleri gerçekleştirmek amacıyla sizden aldığımız ad-soyadı gibi kimlik verilerinizi  

toplamakta ve işlemekteyiz.  

İletişim Verileri  

Sizinle iletişim kurabilmek ve online görüşmeleri gerçekleştirebilmek amacıyla telefon numarası,  

adres, e-posta adresi gibi kişisel verilerinizi toplamakta ve işlemekteyiz.  

Görüşme Verileri  

Aday görüşmeleri sırasında sizleri ve öğrenci adaylarımızı tanımak için sizlere sorduğumuz  

soruların cevapları ile ailevi durum, mesleğiniz, çocuğunuzun özel başarı ve yetenekleri gibi  

açıklamak isteyebileceğiniz diğer verileri toplamakta ve işlemekteyiz.  

KİŞİSEL VERİLERİNİZİ NE ŞEKİLDE VE HANGİ SEBEPLERLE TOPLUYORUZ?  

Okulumuzun internet sitesinde yer alan aday kayıt formunu doldurmak suretiyle tarafımıza iletmiş  

olduğunuz kişisel verileri size aday görüşmesi için randevu vermek için topluyor ve işliyoruz.  

Gerçekleştirdiğimiz görüşmeler sırasında sizlerden sözlü olarak aldığımız bilgileri ise aday  

değerlendirme süreci kapsamında sizleri daha iyi tanıyabilmek için topluyoruz.  

KİŞİSEL VERİLERİNİZİ HANGİ AMAÇLARLA İŞLİYORUZ?  

Okulumuz tarafından kişisel verileriniz;  

∙ Aday değerlendirme sürecinin yürütülmesi,  

∙ Siz ve okulumuz arasında, çocuğunuzun okulumuzda eğitim görmesi için sözleşme  kurulması, 

  



∙ Yapılan başvurular arasından öğrenci seçiminin gerçekleştirilebilmesi için aday öğrenciler  ve 

velilerini tanımak yönünden meşru menfaatimizin bulunması  

amaç ve sebepleriyle işlenmektedir. Kişisel verileriniz işlendikleri amaç için gerekli olan azami  

süre ve her halde en fazla kanuni zaman aşımı süreleri kadar muhafaza edilecektir. 

 

ONLINE ADAY GÖRÜŞMELERİ HAKKINDA AÇIKLAMA  

2020-2021 eğitim-öğretim yılı için aday görüşmelerimiz, COVID-19 salgınına karşı ülke çapında  

alınan önlemler ve sosyal mesafe prensibine uygun olarak gruplar halinde ve online şekilde  

gerçekleştirilecektir. Online aday görüşmeleri için tercihinize göre Google Meet ve Zoom  

yazılımları kullanılacaktır. Online aday görüşmelerine ilişkin veriler tarafımızca işlenmeyecek ve  

hiçbir suretle tarafımızca görüşmelerin ses ve görüntü kayıtları alınmayacaktır. Görüşmeler  

kapsamında bu yazılımlar tarafından kişisel verilerinizin nasıl işlendiği hakkında detaylı bilgi için  

aşağıdaki linklerde yer alan veri güvenliği politikalarını inceleyebilirsiniz:  

https://policies.google.com/privacy?hl=tr  

https://zoom.us/privacy  

HAKLARINIZ  

KVKK’nın 11. maddesi gereği bize şahsen, kimliğinizi ispat etmeniz kaydıyla, kişisel verileriniz  

ile ilgili;   

∙ Hakkınızda kişisel veri işleyip işlemediğimizi öğrenebilir, eğer işliyorsak veya işlemişsek,  buna 

ilişkin bilgi talep edebilirsiniz.  

∙ Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığı  

öğrenebilirsiniz.  

∙ Kişisel verilerinizin yurt içi veya yurt dışına aktarılıp aktarılmadığını ve kimlere  aktarıldığını 

öğrenebilirsiniz.  

∙ Yanlış ve eksik kişisel verilerinizin düzeltilmesini ve bu verilerin aktarıldığı veya  aktarılmış 

olabileceği alıcıların bilgilendirilmesini talep edebilirsiniz.  

∙ Kişisel verilerinizin KVKK madde 7’de öngörülen şartlar çerçevesinde imha edilmesini  

(silinmesini, yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini) talep edebilirsiniz. Ancak  imha 

talebinizi değerlendirerek hangi yöntemin uygun olduğu somut olayın koşullarına  göre tarafımızca 

değerlendirilecektir. Bu bağlamda seçtiğimiz imha yöntemini neden  seçtiğimiz ile ilgili bizden her 

zaman bilgi talep edebilirsiniz.  

∙ Kişisel verilerinizin aktarıldığı veya aktarılabileceği üçüncü kişilerin söz konusu imha  talebiniz 

ile ilgili bilgilendirilmesini talep edebilirsiniz.   

∙ Münhasıran bir otomatik sistem kullanılarak oluşturulmuş kişisel veri analizinizin  sonuçlarına 

bu sonuçlar çıkarlarınıza aykırıysa itiraz edebilirsiniz.   

∙ Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde  zararın 

giderilmesini talep edebilirsiniz.  

Başvurunuzda yer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak  



sonuçlandırılacaktır. Ancak, işlemin Şirket için ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kişisel  

Verileri Koruma Kurulu tarafından Veri Sorumlusuna Başvuru Usul Ve Esaslari Hakkinda  

Tebliğ’de belirlenen tarifedeki ücret alınabilir.  

Kişisel verilerinizin işlenmesi ile ilgili hususlarda başvurunuzu Şirketin internet adresinde bulunan  

başvuru formunu doldurarak veya Veri Sorumlusuna Başvuru Usul Ve Esaslari Hakkinda  

Tebliğ’in 5. maddesinde şartlara uymak kaydıyla aşağıdaki şekillerde yapabilirsiniz:  

∙ Yazılı ve imzalı olarak   

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

Güvenli elektronik imza veya mobil imza ile   

∙ Bize daha önce bildirdiğiniz ve kayıtlarımızda yer alan elektronik posta adresinizi  kullanarak 

Şirketimize teslim edebilirsiniz.   

Şirket tarafından talebinizin niteliğine ve başvuru yönteminize göre Şirket tarafından başvurunun  

size ait olup olmadığının belirlenmesi ve böylece haklarınızı koruyabilmek amacıyla ek  

doğrulamalar (kayıtlı telefonunuza mesaj gönderilmesi, aranmanız gibi) isteyebiliriz. Örneğin  

Şirkette kayıtlı olan e-posta adresiniz aracılığıyla başvuru yapmanız halinde Şirkette kayıtlı başka  

bir iletişim yöntemini kullanarak size ulaşabilir ve başvurunun size ait olup olmadığının teyidini  

isteyebiliriz.  

İLETİŞİM BİLGİLERİ  

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 


