
 
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİNE İLİŞKİN KULLANICI AYDINLATMA METNİ 

 

1. VERİ SORUMLUSUNUN VE TEMSİLCİSİNİN KİMLİĞİ 
 

Bu bilgilendirme, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu(bundan sonra “Kanun” olarak anılacaktır) 
kapsamında, Veri Sorumlusu sıfatıyla, aşağıda bilgileri yazılı Kurum’un; çalışanlarına, çalışan adaylarına, 
müşterilerine, tedarikçilerine, danışmanlarına, iş ortaklarına, hissedarlarına, kurum yetkililerine, kurum 
vekillerine, sözleşme ilişkisinde bulunulan kişilere ve bu kişilerin çalışanlarına, her türlü hukuki işlemlerin 
muhatabı olan kişilere, ziyaretçilerine ve her ne sebeple olursa olsun iletişimde bulunduğu gerçek ya da tüzel 
kişilere aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmek üzere yapılmaktadır. 
 

Kurum Ünvanı: Ark Eğitim Hizmetleri Araç Gereçleri İmalat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi  

Adres: 6190/3 Sokak No:1/A Demirköprü Karşıyaka, İzmir 

Vergi No: 0790351654 

Vergi Dairesi: Çiğli Vergi Dairesi 

Tel No: +90 232 366 3757 

Elektronik Posta: info@eglencelibilim.com 

Web: https://eglencelibilim.com 

KEP Adresi: arkegitimhizmetleri@hs01.kep.tr 

2. İŞLENECEK KİŞİSEL VERİLER 

Kurum tarafından toplanan kişisel verileriniz ve bu verilerin toplanma yöntemi aşağıdaki tabloda listelenmiştir. 

 

Veri Tipi Açıklaması Toplanma Yöntemi 

Kimlik Verisi Veli Ad Soyad Elektronik ortam (kayıt işlemi) 

Kimlik Verisi Öğrenci Ad Soyad Elektronik ortam (kayıt işlemi) 

Kimlik Verisi Okul adı  Elektronik ortam (kayıt işlemi) 

Kimlik Verisi Sınıf adı Elektronik ortam (kayıt işlemi) 

İletişim Verisi Telefon numarası Elektronik ortam (kayıt işlemi) 

İletişim Verisi E-posta adresi   Elektronik ortam (kayıt işlemi) 

 

Burada listelenen kişisel veriler Kanun’un 4. maddesi kapsamında Kurum tarafından; 

a) Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olarak, 

b) Doğru ve gerektiğinde güncel olarak, 

c) Belirli, açık ve meşru amaçlar için, 

d) İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak,  



      
        

İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç̧ için gerekli olan süre kadar muhafaza edilerek işlenecektir. 
Kurum bu ilkelere bağlı kalmayı taahhüt etmektedir. 

3. KİŞİSEL VERİLERİN HANGİ AMAÇLA İŞLENECEĞİ 

Kanun’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme 
şartları dahilinde, Kurum tarafından aşağıdaki tabloda yer alan amaçlar kapsamında işlenebilecektir. 

 

Veri Tipi İşlenme Amacı 

Kimlik Verisi 

 
İş faaliyetlerinin yürütülmesi,denetimi 
Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi, 
Ürün / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi, 
Ürün / Hizmet Üretim ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi, 
İletişim faaliyetlerinin sürdürülmesi 
Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi 

İletişim Verisi 

 
İş faaliyetlerinin yürütülmesi,denetimi 
Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi, 
Ürün / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi, 
Ürün / Hizmet Üretim ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi, 
İletişim faaliyetlerinin sürdürülmesi 
Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi 
 

4. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN AKTARILDIĞI TARAFLAR VE AKTARIM AMAÇLARI 

Toplanan bu kişisel verileriniz, yurt içinde bulunan taraflar ile  aşağıdaki tabloda tanımlanmış gerekçeler 
doğrultusunda paylaşılacaktır. 

 

Veri Tipi Aktarıldığı Taraf Aktarım Amacı 

Kimlik Verileri Öğrencinin kayıtlı olduğu okul Kayıtlı öğrencilerin takibinin yapılabilmesi  
Finans-muhasebe süreçlerinin yürütülmesi ve takibi için 

İletişim Verileri Öğrencinin kayıtlı olduğu okul Kayıtlı öğrencilerin takibinin yapılabilmesi  
Finans-muhasebe süreçlerinin yürütülmesi ve takibi için 

5. TOPLANAN VERİLERİN DAYANDIĞI İŞLENME ŞARTLARI 

Kişisel verileriniz kurumumuz ile, işbu Aydınlatma Metni’nin (3.) maddesinde yer verilen amaçlar kapsamında, veri 
sorumlusu olarak Kanun’un 5. maddesinde belirtilen işleme şartlarının ile işlenen veri tipine göre yapılmış 
eşleştirmesi aşağıdaki tabloda yer almaktadır. 

 

Veri Tipi İşleme Şartı 

Kimlik Verileri 

 
• Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması. 
• Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, 

sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması. 
• Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması. 

İletişim Verileri 
• Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması. 
• Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, 

sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması. 
• Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması. 



      
        

6. KİŞİSEL VERİ SAHİBİ OLARAK KANUN’UN 11. MADDESİNDE SAYILAN HAKLARINIZ 

Kişisel veri sahibi olarak Kanun’un 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz. 

 
• Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, 
• Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, 
• Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, 
• Yurt içinde kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, 
• Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda 

yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 
• Kanun’a ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren 

sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda 
yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,  

• İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun 
ortaya çıkması durumunda buna itiraz etme, 

• Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini 
talep etme. 

 
İşbu Bilgilendirme Metni, değişen süreçlerimiz dolayısıyla KVKK’ya uyum sağlamak amacıyla güncellenebilecektir. 
Gerçekleşebilecek güncellemeler için internet sitemizi ( www.eglencelibilim.com) ziyaret etmenizi rica ederiz. 
 
 
 

 


