SINAV KAYIT FORMU İLE İLGİLİ AYDINLATMA METNİ
VERİ SORUMLUSU
Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun ( “Kanun” ) 10. maddesi ile
Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında
veri sorumlusu sıfatıyla Ulukaya Eğitim Turizm ve Ticaret A.Ş. (“Tunçsiper Okulları” veya “Okul” )
tarafından hazırlanmıştır.
HANGİ KİŞİSEL VERİLER TALEP EDİLMEKTEDİR?
Velilerimiz ya da potansiyel velilerimiz https://www.tuncsiper.com/tuncsiper-sinav-kayit.php adresindeki
“SINAV KAYIT FORMU/ TUNÇSİPER’E GİRİŞ” bölümü aracılığıyla bizimle iletişime geçmek istedikleri
takdirde Okulumuz aşağıda yer alan amaç ve hukuki dayanaklar doğrultusunda taleplerinizi cevaplandırabilmek
amacıyla bazı kişisel verilerinizi talep etmekteyiz.
Bu yöntem ile iletişime geçmek istemeniz takdirde sınava giriş yapacak öğrencinin adı-soyadı; doğum tarihi; T.C Kimlik
Numarası; okuduğu sınıf; okuduğu okul ve oturum bilgileri ile velimiz olarak sizin adınız-soyadınız, telefon numaranız ve eposta adresiniz işlenecektir.
HANGİ AMAÇLAR DOĞRULTUSUNDA BU VERİLER TALEP EDİLMEKTEDİR?
Okulumuz yukarıda bahsi geçen kişisel verileri; sınav günü için gerekli organizasyonların yapılması, başarı ve
seviye tespitleri ile öğrencilerin okulun sunduğu imkanlardan adil şekilde faydalandırılması, sonuçların
bildirilmesi, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi ile talep ve şikayetlerinizin mümkün olan en kısa zamanda
cevaplandırılması amaçlarıyla sınırlı olarak işlemektedir.
BU VERİLER HANGİ KURALLAR UYARINCA İŞLENMEKTEDİR?
Yukarıda yer alan amaçlar doğrultusunda yukarıda yer alan kişisel veriler, Kanunun 5. Maddesinde öngörülen
ve tarafınızdan talep edilecek açık rızanıza istinaden https://www.tuncsiper.com/tuncsiper-sinav-kayit.php
adresindeki “Sınav Kayıt Formu/Tunçsiper’e Giriş” bölümü aracılığıyla e-posta adresimize yönlendirilerek
kısmen veya tamamen otomatik yollarla hukuka ve genel ilkelere uygun olarak işlenmektedir.
YUKARIDA YER ALAN KİŞİSEL VERİLERİNİZ AKTARILIYOR MU?
Politikamız gereği, yukarıda bahsi geçen bu kişisel veriler gizli tutulmaktadır. Ancak, hukuki uyuşmazlıkların
giderilmesi veya ilgili mevzuat gereği ve gerekçe gösterilerek talep edildiğinde veri sorumlusunun hukuki
yükümlülüğü çerçevesinde kolluk kuvvetleri, adli merciiler ve MEB Müfettişleri, Bilgi Teknolojileri ve
İletişim Kurumu gibi bazı idari otoriteler ile paylaşılması söz konusu olabilecektir. Bu çerçevede veri
sorumlusu olarak Okulumuzun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmek suretiyle paylaşabilecektir.
BİLGİ ALMAK İÇİN NASIL BAŞVURU YAPABİLİRSİNİZ?
Kanunun “İlgili Kişinin Hakları” başlıklı 11. Maddesi çerçevesindeki talepleriniz Veri Sorumlusuna Başvuru
Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’inde öngörülen taleplerinizi kimliğinizi tespit edici bilgiler ve kullanmak
istediğiniz haklarınıza yönelik açıklamalar ile birlikte
•
•
•

www.tuncsiper.com/ adresinde yer alan “Başvuru Formu” aracılığıyla veya kimliğinizin tespit edilebildiği ve
iletişim bilgilerinizi içeren dilekçe ile yazılı olarak Çamlıca Mahallesi, Babacan Cd. No:72, 16000 Nilüfer/Bursa
adresine veya
elektronik ortamda ulukaya@hs.kep.tr KEP adresine veya;
üyeliğinizin teyit edildiği elektronik posta adresiniz üzerinden kvkk@tuncsiper.com adresine

konu kısmına “Kişisel Veri Bilgi Talebi” ifadesi ile iletebilirsiniz.
Detaylı bilgilere www.tuncsiper.com/ adresindeki “Başvuru Formu”ndan da ulaşabilirsiniz.

