ÖĞRENCİ KABUL SÜRECİ
AYDINLATMA METNİ
A) VERİ SORUMLUSU
İş bu Aydınlatma Metni, öğrenci kabul sürecinin devam ettiği süre boyunca ilgili kişilerden
ve/veya üçüncü kişilerden elde edilen kişisel verilerin kullanımına ilişkin olarak 6698 sayılı
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca veri sorumlusu olan NUN EĞİTİM
VE KÜLTÜR VAKFI ÖZEL NUN OKULLARI İKTİSADİ İŞLETMESİ, RSY İnşaat Sanayi
Ve Ticaret A.Ş. Beykoz Şubesi (“NUN OKULLARI veya NUN”) tarafından kişisel
verilerinizin toplanma şekilleri, kişisel veri işleme faaliyetlerinin amaçları ve hukuki nedenleri,
kişisel veriler aktarılıyorsa buna ilişkin esaslar ve ilgili kişi olarak haklarınız konularında şeffaf
bir şekilde sizleri bilgilendirmek ve aydınlatmak amacıyla hazırlanmıştır.
NUN OKULLARI bu Aydınlatma Metni hükümlerini dilediği zaman sair yerlerde yayımlamak
suretiyle güncelleyebilir ve değiştirebilir. NUN OKULLARI’nın yaptığı güncelleme ve
değişiklikler yayımlandığı tarihten itibaren geçerli olacaktır.
KVKK uyarınca paylaştığınız kişisel verileri, Veri İletişim Sorumlusu olarak belirlenen NUN
OKULLARI tarafından aşağıda belirtilen kapsamda toplanacak ve işlenebilecektir.
A) İŞLENEN KİŞİSEL VERİLER VE İŞLEME AMACI
Kişisel verileriniz KVKK m. 4’te belirlenen genel ilkeler uyarınca, hukuka ve dürüstlük
kurallarına uygun, doğru ve gerektiğinde güncel, belirli, açık ve meşru amaçlar için, işlendikleri
amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü ve ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için
gerekli olan süre kadar muhafaza edilerek işlenmektedir.
NUN OKULLARI, işbu Aydınlatma Metni’ne konu kişisel verileri bilgi güvenliği süreçlerinin
yönetilmesi, öğrenci eğitim süreçlerinin yürütülmesi, mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin
yerine getirilmesi, eğitim faaliyetlerinin yürütülmesi, faaliyetlerin mevzuata uygun
yürütülmesi, yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi ve yönetim faaliyetlerinin
yürütülmesi amaçlarıyla işlemektedir.
NUN OKULLARI tarafından üçüncü kişilerden elde edilen kişisel verileriniz aşağıda
kategorilendirilmiştir:
Kişisel

Veri Topladığımız Kişisel Veriler

Kategorileri
Kimlik

Ad-soyad, T.C kimlik no, anne-baba adı, doğum yeri, doğum tarihi

İletişim

Mail adresi, telefon numaraları, ikametgâh adresi.
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Öğrenim Bilgileri

Mezun olduğu okul bilgileri

Görsel

Vesikalık Fotoğraf

ve

İşitsel

Kayıtlar

B) İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİN
AKTARILABİLECEĞİ
Kişisel

KİMLERE

Veri Aktarım Yapılan Kurumlar

VE

HANGİ

AMAÇLA

Aktarım Amaçları

Kategorileri
Kimlik

NUN OKULLARI-KURUMSAL İLETİŞİM BİRİMİ

Aktarım yapılmamaktadır.

İletişim

NUN OKULLARI- KURUMSAL İLETİŞİM BİRİMİ

Aktarım yapılmamaktadır.

Hukuki İşlem

NUN OKULLARI- KURUMSAL İLETİŞİM BİRİMİ

Aktarım yapılmamaktadır.

Öğrenim Bilgileri

NUN OKULLARI- KURUMSAL İLETİŞİM BİRİMİ

Aktarım yapılmamaktadır.

Görsel

NUN OKULLARI- KURUMSAL İLETİŞİM BİRİMİ

Aktarım yapılmamaktadır.

ve

İşitsel

Kayıtlar

C) KİŞİSEL VERİ TOPLAMANIN YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ
Kişisel veriler, NUN tarafından, tarafınızca dijital ve fiziki yollarla başvuru gönderilmesi
kanalıyla KVKK tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak, KVKK’ nın 5. ve 6.
maddelerinde belirtilen Kişisel Veri işleme şartları kapsamında işbu Aydınlatma Metni’nde
belirtilen amaçlarla toplanabilmekte, işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.
İşbu Aydınlatma Metni’ne konu kişisel veriler bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla
doğrudan doğruya ilgili olması, Veri Sorumlusu’nun meşru menfaatleri için gerekli olması ve
kanunlarda açıkça öngörülmesi hukuki sebepleri dayanak alınarak işlenmektedir.
D) KİŞİSEL VERİLERİNİZİN GÜVENLİĞİ
Kişisel verilerinizi korumak için NUN, ilgili gizlilik ve veri güvenliği yasaları ye yönetmelikleri
ile tutarlı olan uygun tedbirleri almakta ve teknolojinin durumuna, uygulama masraflarına ve
korunacak verilerin içeriğine bağlı olarak, imha, kayıp, değişiklik, izinsiz açıklama veya
verilerinize izinsiz erişim gibi riskleri önlemek üzere teknik ve kurumsal tedbirleri
uygulamaktadır.
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İşbu Aydınlatma Metni’ne konu kişisel veriler NUN OKULLARI bünyesinde yalnızca sınırlı
kişilerin erişimine açık olarak muhafaza edilmektedir. İşbu kişisel veriler işleme süresi sonunda
NUN OKULLARI tarafından silinecek, yok edilecek veya anonim hale getirilmektedir.
E) İLGİLİ KİŞİNİN HAKLARI
İlgili kişilerin, NUN ile paylaşmış oldukları kişisel verilerin doğru, eksiksiz ve güncel
olmasından ve diğer kişilere ait kişisel veriler paylaşılıyorsa işbu verilerin geçerli ve mevzuata
uygun şekilde toplanmasından sorumludur.
İlgili kişiler, NUN’a kişisel verilerini sağladığı diğer kişileri bu Bildirimin içeriği hakkında
bilgilendirecek ve kişisel verilerinin NUN tarafından bu bildirimde belirtildiği şekilde (transfer
ve açıklama dahil) kullanılması için onaylarını almakla yükümlüdür.
KVKK ve ilgili mevzuat kapsamda ilgili kişiler;











Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını
öğrenme,
Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini
isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere
bildirilmesini isteme,
6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına
rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin
silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin
aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle
kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde
zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir.

İlgili kişi olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi içerir başvurunuzu açık, anlaşır bir şekilde,
kimlik ve adres bilgilerini tespit edici belgeleri de ekleyerek; yazılı ve ıslak imzalı olarak elden,
postayla ya da noter kanalıyla Okul’un Elmalı Mah. Beykoz Elmalı Yolu Sok. No:5/1
Beykoz-İstanbul Türkiye adresine ulaştırabilir yahut dijital olarak info@nunokullari.com email adresine iletebilirsiniz.
NUN OKULLARI, cevap vermeden önce kimliğinizi doğrulama hakkına sahip olmakla birlikte
başvurunuzda;






Adınızın, soyadınızın ve başvuru yazılı ise imzanızın,
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numaranızın, yabancı iseniz
uyruğunuzun, pasaport numaranızın veya varsa kimlik numaranızın,
Tebligata esas yerleşim yeri adresinizin,
Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numaranızın,
Talep konunuzun,
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Bulunması zorunlu olup varsa konuya ilişkin bilgi ve belgelerin de başvuruya eklenmesi
gerekmektedir. Taleplerinizi yukarıda belirtilen şekilde NUN OKULLARI’na iletmeniz
durumunda NUN, talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde
sonuçlandıracaktır.

Okudum, Anladım.
İsim-Soyisim
İmza
Tarih:
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