ŞEKERDAĞ EĞİTİM LTD. ŞTİ.
KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN
ÖĞRENCİ VE VELİ AYDINLATMA METNİ
Şekerdağ Eğitim Ltd. Şti.(“Şekerdağ”), 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na(Kanun) göre veri
sorumlusu olup, Kanunun onuncu maddesinde belirtilen yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla işbu
Aydınlatma Metnini bilgilerinize sunmaktadır. https://www.tedelazigkoleji.k12.tr/ adresinden
erişebileceğiniz, Şekerdağ Eğitim Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’na(“Politika”) ve Kişisel
Veri Saklama ve İmha Politikası’na erişebilirsiniz.
1. Veri Sorumlusu Kimliği
Veri Sorumlusu olarak kişisel verilerinizi, Kanun’a uygun elde etmekte ve gizli tutmaktayız.
Şekerdağ Eğitim Ltd. Şti. /TED Elazığ Koleji
Unvan:
MERSİS Numarası: 0583031515400016
Hilalkent Mah. 407. Sk. No:23/1 ELAZIĞ
Adresi:
0424 247 1313
Telefon:
Faks:
E-mail:

info@tedelazigkoleji.k12.tr

2. Hangi kişisel veriler işlenmektedir?
Veli ve Öğrencinin:
Kimlik Bilgisi; ad, soyad, T.C. kimlik no, doğum tarihi, doğum yeri, imza(varsa), medeni hali(eski kimlik),
önceki soyadı(eski kimlik), Nüfus Cüzdanı Seri Sıra No, cinsiyet bilgisi, uyruğu, kimliğin son geçerlilik
tarihi(varsa), anne-baba adı, kimlikte bulunan fotoğraf, sürücü belgesi bilgileri(nüfus cüzdanı olmadığı
zaman)
Özlük Bilgisi; öğrenim durumu, MEB (E-Okul) Bilgileri(ders notları, kademe ve sınıf bilgileri), TED ile bağı,
herhangi bir TED okulundan mezun ise okulunun adı ve mezuniyet yılı
İletişim ve Adres Bilgisi; telefon numaraları, e-posta adresleri, ulaşılabilecek 3. kişilerin numaraları ile
adresler (ev adresi, iş adresi)
Mesleki Bilgiler; mesleği, unvan, deneyim, çalıştığı kurum
Fiziksel Mekan Güvenliği; kuruma giriş çıkış bilgileri, güvenlik kamera kayıtları
Görsel ve İşitsel Kayıtlar; kimlikte bulunan fotoğraf, kapalı devre kamera sistemi görüntüsü, Şekerdağ’ın
düzenlemiş olduğu hizmet, etkinlik, organizasyon vd. çerçevesinde çekilen video ve fotoğraf bilgileri
Talep veya şikâyet verileri; Herhangi bir talep ya da şikayette bulunulması halinde, içeriğinde paylaşılan
kişisel veriler toplanmaktadır.
Öğrenci PDR Bilgisi; Öğrencinin Mesleki Yönelim Bilgisi, Otobiyografisi, Duygusal Durumu, Yeteneği, Bilgi ve
Becerisi, vb.)

3. Kişisel Verilerin İşlenme Amacı













Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Süreçlerinin Yürütülmesi,
Denetim / Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi,
Eğitim faaliyetlerinin yürütülmesi,
Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi,
Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi,
Firma / Ürün / Hizmetlere Bağlılık Süreçlerinin Yürütülmesi,
İç Denetim/ Soruşturma / İstihbarat Faaliyetlerinin Yürütülmesi,
İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi,
İş süreçlerinin iyileştirilmesine yönelik önerilerin alınması ve değerlendirilmesi,
Hizmet Satışı Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi,
Öğrenci ve veli ile olan ilişkilerin yönetim süreçlerinin yürütülmesi,
Öğrenci ve veli memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi,























Organizasyon ve etkinlik yönetimi,
Öğrenci performans değerlendirme süreçlerinin yürütülmesi,
Reklam süreçlerinin yürütülmesi,
Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi,
Veri sorumlusu operasyonlarının güvenliğinin temini,
Yetenek/kariyer gelişimi faaliyetlerinin yürütülmesi,
Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi,
Faaliyetlerinin ilgili mevzuata veya şirket prosedürlerine uyumlulaştırma planlama ve yönetimi
Yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası bazda spor, sanat, kültür ve bilim alanlarında düzenlenen
etkinlik, yarışma veya turnuvalara katkı ve katılım sağlanabilmesi,
TED tarafından sürdürülen proje ve akademik çalışmalara katkı ve katılımların teşvik edilmesi,
Oluşturulan rapor ve yayınların kamuoyuna ulaşımının sağlanması,
Mesleki gelişimlerini ve bilgi paylaşımlarını sağlayacak, farkındalıklarını artıracak konferans,
sempozyum, açık oturum ve kongrelere katılımın sağlanması,
TED tarafından burslanan başarılı ancak maddi imkanları sınırlı öğrencilere burs, kişisel gelişim, dil
eğitimi ve barınma desteği sağlamak üzere düzenlenecek kaynak yaratma çalışmaları hakkında bilgi
verilmesi,
Şekerdağ’ın anlaşmalı olduğu servis hizmetinin verilmesi ile ilgili gerekli kayıtların oluşturulması,
ilgili yerlere bilgilerin aktarılması,
Öğrencilerimizin hassasiyetleri gözetilerek, özel(sağlık) durumlarına ilişkin bilgilerle bağlantılı ve
sınırlı olmak kaydı ile Şekerdağ bünyesinde bulunan ATT(Acil Tıp Teknisyeni)’nin acil durumlarda
hızlı ve doğru bir şekilde müdahale etmesi ve yemek diyetinin oluşturulması amacıyla,
İşyerinde gizlilik ve güvenlik uygulamaları nedeniyle kamera görüntülerinin kaydedilmesi amacıyla,
İletişim bilgileriniz üzerinden sunduğumuz ürün ve hizmetler hakkında bilgilendirme yapılması,
Güvenlik ve kalite standartlarını korumak ve artırmak amacıyla,
Ayrıca, Şekerdağ faaliyetleri hakkındaki soruları yanıtlamak, ihtiyaç veya destekleri aktarmak üzere
Şekerdağ ile iletişime geçilmesi halinde, iletişimin iki yönlü devam ettirmek üzere yine kişilere ait
yukarıda yer alan bilgiler işlenmekte ve güncellenmektedir.

4. Kişisel Verilerin Aktarılacak Alıcı Grupları ve Aktarılma Amacı
Veri Aktarımı Yapılabilecek Kişiler
Gerçek kişiler veya özel hukuk tüzel

Gerçekleştirilen iş ve işlem ile

Veri Aktarım Kapsamı

Veri Aktarım Amacı
Toplanan kişisel verileriniz;

kişileri

sınırlı

hizmetin organizasyonu ve

Şekerdağ’ın ticari faaliyetlerine

Hissedarlar

ilişkin stratejilerin planlanması,
yürütümü ve denetimi amacıyla

Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşları

Yönetim Kurulu Üyeleri

kamu

kurum

ve

Danışmanlar

güvenliğinin sağlanması, hukuki

Kuruluşlarının kanuni yetkisine

iş ve işlemlerin takibi, tüm

bağlı talep ettiği amaçla sınırlı

faaliyetlerin mevzuata uygun

Şekerdağ

olarak yürütülmesi ve yasal

Yönetim

Faaliyetlerinin

Kurulu

yürütülmesi

amacıyla sınırlı

Denetçiler

yürütülmesi, yönetim
faaliyetlerinin yürütülmesi, bilgi

sınırlı
İlgili

yönetimi, eğitim faaliyetlerinin

Mevzuatta belirlenen yetki ve

ve

getirilmesi kapsamında gerekli
hallerde yurtiçine/yurtdışına

görev sınırları
Uzman

yükümlülüklerinin yerine

deneyiminden

yararlanılan konularla sınırlı

paylaşılabilecektir.

Hizmet alınan, işbirliği yapılan

Sözleşme ve işbirliği protokol

kuruluşlar

esasları ile sınırlı

5. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi
Şekerdağ’a iletmiş olduğunuz ya da Şekerdağ tarafından elde edilen kişisel veriler, TED(Türk eğitim
Derneği) tarafından kullanılan K12 sistemi üzerinden Atlas Eğitim Yazılımları Sanayi Limited Şirketi aracılığı
ile bununla birlikte, her türlü bilgi ve kayıt formları, anketler, başvuru formları, bildirim formları, sosyal
medya uygulamaları, elden ve posta yoluyla ya da dijital olarak iletilen mektup, dilekçeler, ödeme işlemleri,
bağışlar, internet sitesi, çerezler ile topladığımız kişisel veriler ve uygulamalar, kayda alınan görüntü ve ses
kayıtları aracılığıyla sözlü, basılı veya dijital yollarla veri toplanabilmektedir. Bu veriler, Şekerdağ’a ait ya da
hizmet aldığı tedarikçilerin veri tabanlarında dijital veya basılı olarak işlenmekte, muhafaza edilmektedir.
Hukuki Sebebi:
a) Kanunlarda açıkça öngörülmesi.
b) Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin
taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.
c) Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.
d) Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.
e) İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru
menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

6. İlgili kişinin hakları
Kanunun “ilgili kişinin haklarını düzenleyen” 11. maddesi kapsamında veri sorumlusuna başvurarak;
a) Kişisel verinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
b) Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
c) Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
d) Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
e) Kanunun 7.nci maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok
edilmesini isteme,
f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini
isteme,
g) İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi
aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
ğ) Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini
talep etme, haklarına sahipsiniz.
Talepleriniz, talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak
sonuçlandırır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul Ve
Esasları Hakkında Tebliğ’inde belirtilen tarifedeki ücret alınabilir.
Taleplerinizi Veri Sorumlusuna “Başvuru Usul Ve Esasları Hakkında Tebliğ” de anılan başvuru usulüne uygun
dilekçenizi veya https://www.tedelazigkoleji.k12.tr/ web sitemizde bulunan “Veri Sahibi Başvuru Formu”
nu doldurarak;
1. Okulumuzun info@tedelazigkoleji.k12.tr ’ye posta adresine kayıtlı elektronik posta(KEP) adresinizden
güvenli elektronik imza ile imzalayarak,
2. Tarafınızdan K12 Sistemine kaydedilen size ait eposta adresini kullanmak suretiyle,
3. TED Elazığ Koleji Hilalkent Mahallesi 407. Sokak No:23/1 ELAZIĞ adresine ıslak imzalı olarak şahsen veya
noter kanalı ile gönderebilirsiniz.

Şekerdağ Eğitim Ltd Şti.

