Kişisel Verilerinizin İşlenme Amacı, Dayanağı ve İlgili Haklarınız
İSTEK İstanbul Eğitim Hizmetleri A.Ş. (“Kurum”) olarak bizler siz değerli velilerimize
ve öğrencilerimize daha iyi hizmet verebilmek amacıyla ve başta 6698 Sayılı Kişisel
Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) olmak üzere, 5580 Sayılı Özel Eğitim
Kurumları Kanunu, 6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun
ve ilgili mevzuattan kaynaklanan yasal yükümlülüklerimiz çerçevesinde; söz konusu
amaç ve yasal yükümlülüklerimizi yerine getirebilmeyi sağlayacak kişisel verilerinizi
(ad, soyad, doğum tarihi, cep telefonu numarası, e-posta, adres, kimlik bilgileri,
fatura bilgileri, gibi)
yine anılan yasalara uygun surette toplanmakta ve
işlenmektedir. Bugüne kadar olduğu gibi, bu kişisel veriler bundan sonra da
verdiğiniz açık rızanıza ve Kanun’da tanınan istisnalara istinaden, işbu Kişisel
Verilerin Saklama ve İmha Politikası ile belirlenen amaçlar ve kapsam dışında
kullanılmamak kaydı ile bilgi güvenliği tedbirlerine başvurularak işlenecek ve
Kanun’un emrettiği süreler boyunca saklanacaktır.
Bu kapsamda değerli velilerimiz dilediği zaman Kanun’un 11. Maddesi kapsamında
Veri Sorumlusu olan Kurumumuza başvurarak aşağıda belirtilen hakları
kullanabilirler Buna göre sayın velilerimiz;
a) Kendisine ait kişisel verilerin işlenip işlenmediğini öğrenme,
b) İşlenen kişisel verileri varsa bunlara ilişkin bilgi talep etme,
c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bu verilerin amaca uygun kullanılıp
kullanılmadığını öğrenme,
d) Kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerindeki hataların
düzeltilmesini ve eğer aktarım yapılmışsa ilgili üçüncü kişiden bu düzeltmenin
istenmesini talep etme,
e) Kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde
Kişisel Verilerin Silinmesi, Yokedilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında
Yönetmelik Hükümleri uyarınca bu verilerin otuz gün içerisinde silinmesini, yok
edilmesini ya da anonim hale getirilmesini isteme ve eğer aktarım yapılmışsa bu
talebin aktarılan üçüncü kişiye iletilmesini isteme,
f) İşlenen verilerin neticesinde kişi ile ilintili olumsuz bir sonuç çıkmasına itiraz etme,
g) Kanun’a aykırı veri işleme nedeniyle zararının ortaya çıkması halinde zararını
yasalar çerçevesinde talep etme haklarına sahiptirler.
Buna göre Kurumumuza siz değerli veri sahibinden gelecek aşağıda yer alan talepleri
içeren yazılı başvurulara 30 (otuz) gün içerisinde cevap verilerek gerekli işlemlerin
yapılması sağlanacaktır. Başvurular, Kişisel Verileri Koruma Kurulu (“KVKK”)
tarafından alınacak karar ile bir ücret tarifesi yayınlamadığı sürece ücretsiz olarak
yapılacaktır.
Değerli yukarıda sayılan bu taleplerini iletmek amacıyla Kurumumuz ile
istekkvkk@istek.k12.tr mail adresi üzerinden her zaman iletişime geçebilirler.

