
KİŞİSEL VERİLERE İLİŞKİN AYDINLATMA VE ONAY HÜKÜMLERİ 

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında veri sorumlusu olan Tan Sağtürk Akademi, 
sözleşme konusu işin yürütmesi için gerek MEB mevzua gerekse de işin yürütülmesi için gerekli 
olması nedeniyle, veli ve öğrencilere ilişkin verileri işlemektedir. Kişisel veriler; internet sitesi, 
muhtelif sözleşmeler, her türlü bilgi formları, anketler, sosyal medya uygulamaları, 
tedarikçilerimizden, yüklenicilerimizden ve iş ortaklarımızdan gelen yazılı, sözlü ve dijital bildirimler, 
çağrı merkezleri, yüz yüze veya diğer iletişim kanallarıyla görüşmeler, kamera sistemleri ve burada 
sayılanlarla sınırlı olmamak üzere sözlü, yazılı veya elektronik kanallar aracılığı ile toplanmaktadır. Bu 
kapsamda özellikle ancak sayılanlarla sınırlı olmamak kaydıyla: velinin adı, soyadı, TC kimlik numarası, 
adres, telefon numarası ve veli, öğrenci yada diğer kişilerin akademiye banka kanalı ile ödeme 
yapması, banka bilgilerini paylaşması veya mezkur kişilerin banka hesaplarına akademi tarafından 
ödeme yapılması vb durumda banka hesabı bilgileri; öğrencinin adı, soyadı, cinsiyet bilgisi, TC kimlik 
numarası, adres, telefon numarası, kimlik fotokopisi, doğum tarihi, kan grubu, sağlık verileri, sağlık 
raporları, fotoğrafları, ses kayıtları, videoları, eğitim ve gösteri kapsamında kıyafet bilgileri, öğrenci 
belgesi, öğrenci gelişim raporları, görüntü veri sorumlusu tarafından işlenecektir. Öğrencinin 
fotoğrafları, kaldığı etkinlikler, ders kayıtları, gösteri kayıtları ve videoları, veri sorumlusunda internet 
sitesinde, sosyal medya hesaplarında, tanıtım ve etkinlik haberlerinde, basılı kaynaklarda kullanılacak 
ve yayınlanacaktır. Veri sorumlusu işlediği verileri iştiraklerine, grup şirketlerine, sair okullarına, iş 
birliği içerisinde olduğu ajanslara, denetim firmalarına, mali müşavirlere, banka ve finans 
kuruluşlarına, İlgili kamu kurum ve kuruluşlarının talepleri doğrultusunda ve talep amaçlarıyla sınırlı 
olarak hukuken yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına ve sınırlı olarak yurt dışına aktarabilecektir. 
Yukarıda bahsi geçen verilerin işlenmesi ve aktarılması “Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla 
doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin 
gerekli olması” ve “İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri 
sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlemenin zorunlu olması” hukuki sebeplerine 
dayanmaktadır. 

Veri sorumlusu verileri kanunen gerekli sürekli süre kadar muhafaza edecek ve işlenmesini gerektirir 
sebebin ortadan kalkması halinde imha edecek ve/veya anonim hale getirecektir. Veli ve öğrenci 
dilediği zaman veri sorumlusuna başvurarak ve başvuru formlarını usulüne uygun doldurarak, kişisel 
verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme; işlenen veriye dair bilgi talep etme; veri işleme amacını ve 
bu verilerin amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme; yurt içi ve yurt dışında kişisel verilerin 
aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme; eksik veya yanlış işlenen verilerinin düzeltilmesini isteme; verinin 
işlenmesine neden olan sebebin ortadan kalkması halinde verinin silinmesini ve anonim hale 
getirilmesini isteme; talebe bağlı olarak verilerin silinmesi, imha edilmesi ve düzeltilmesi halinde 
durumun 3. kişilere bildirilmesini isteme; aleyhine çıkan duruma itiraz etme ve zararının giderilmesini 
isteme başta olmak üzere mevzuata sayılan tüm haklara sahiptir. 

Kişisel verilere ilişkin detaylı şekilde bilgilendirildim, okudum, anladım. Tarafımın ve öğrencimin kişisel 
verilerinin işlenmesine, toplanmasına, aktarılmasına açık rıza gösteriyorum. 

 


