Özel hayatın gizliliği, kişinin temel hak ve özgürlüklerden biridir ve bu yüzden, kişisel verilerle ilgili
düzenlenen “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” hakkında siz değerli velilerimizi,
öğretmenlerimizi, çalışanlarımızı, öğrencilerimizi ve ziyaretçilerimizi bilgilendirmek istiyoruz. Özel
Kalfayan Ermeni İlk ve Ortaokulu olarak amacımız; sizlerin memnuniyeti doğrultusunda, kişisel
verilerinizin alınma şekilleri, işlenme amaçları, hukuki nedenleri ve haklarınız konularında sizi en
şeffaf şekilde bilgilendirmektir.
7 Nisan 2016 tarihinde yürürlüğe giren 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK)
gereğince, velilerimizin, eğitim hizmetlerimizden yararlanmak amacıyla, kişisel verilerini tarafımızla
paylaşması halinde; Özel Kalfayan Ermeni İlk ve Ortaokulu, Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel bilgileri
kanunda açıklandığı çerçevede elde edebilecek, kaydedebilecek, depolayabilecek, muhafaza
edebilecek, hizmetlerini devam ettirebilmek amacıyla güncelleyebilecek, değiştirebilecek, yeniden
düzenleyebilecek, mevzuatın izin verdiği durumlarda ve ölçüde üçüncü kişilere açıklayabilecek,
devredebilecek, aktarabilecek, paylaşabilecek, sınıflandırabilecek, anonim hale getirebilecek ve
kanunda sayılan diğer şekillerde işleyebilecektir.

Kişisel verilerin tanımı;
Özel Kalfayan Ermeni İlk ve Ortaokulu tarafından toplanan veya işlenen kişisel veriler;
Okulumuz tarafından sunulan eğitim ve öğretim hizmetleri ve yürütülen eğitim-öğretim faaliyetleri
kapsamında toplanan ve/veya işlenen Kişisel Veriler; öğrencilerimizin, öğretmenlerimizin,
personelimizin, öğrenci velilerinin/vasilerinin, alt yüklenicilerimizin, tedarikçilerimizin ve bunların
işçilerinin isim, soyisim, vesikalık fotoğrafı, T.C kimlik numarası, nüfus cüzdanındaki bilgiler,
adresleri, telefon numaraları gibi bilgiler ile; öğrencilerimizin ilköğretim bilgileri, diploma bilgileri, Eokul bilgileri, öğrencilerimizin okuldaki eğitim hayatı boyunca öğrencinin notlar, yaptıkları proje ve
ödevler, sunumlar, katıldıkları kulüp çalışmaları ve sosyal, sanatsal & sportif faaliyetler,
öğrencilerimizin geçiş yaptığı liselerin isimleri, geçiş puanları gibi bilgiler ile okulun yürürlükte olan
mevzuat kapsamında almak zorunda olduğu sağlık durumu ile ilgili sağlık verileri, velilerin/vasilerin
iletişim bilgileri vb. verilerdir.
Kişisel verilerinizin işlenme amaçları ve hukuki sebepleri;
Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı mevzuatının gerekliliklerini yerine getirme ve okul
kurallarına uygun olarak faaliyet gösterme amacı başta olmak üzere, öğrencilerimize müfredat
dahilinde eğitim ve öğretim hizmeti verilebilmesi, öğretmenlerimizin hazırlayacağı ders
programlarının, ders içeriklerinin oluşturulması, eğitim materyallerinin (Google Workspace for
Education hesapları, dijital ödev ve materyaller) oluşturulması, öğrenci işlemlerinin yerine
getirilmesi, rehberlik süreçlerinin ve hizmetlerinin yerine getirilmesi, insan kaynakları süreçlerinin
yürütülmesi, okulumuzun bilgisayar sistemlerinin, programlarının ve/veya veri tabanının
öğrencilerimizin, öğretmenlerimizin ve okulun, eğitim ve öğretim hayatının devamının ve
sürekliliğinin sağlanmasını temin için doğru, güvenli, işler bir şekilde işletilmesi amacıyla, okul
personelinin kullandığı bilgisayar programlarının, sosyal medya kanallarının ve resmi web sitesinin
güncellenmesi, çalıştırılması, yine eğitim-öğretim ile ilgili hizmetlerine dair işlemlerin yerine
getirilmesi, yürütülmesi ve geliştirilebilmesi ve tüm bunların kesintisiz olarak sürdürülebilmesi
amacıyla kişisel verileriniz işlenmektedir.
Kişisel Verilerin toplanmasının hukuki sebebi, Türkiye Cumhuriyeti Kanunları, Milli Eğitim Bakanlığı
mevzuatı ve müfredat kapsamında okul olarak hukuki yükümlülüklerini yerine getirmek, eğitim ve
öğretim faaliyetlerinin, bu faaliyetler kapsamında gerek öğrenciler, gerek öğretmenler, gerek
çalışanları, gerekse de tedarikçi ve alt yüklenicileri ile kurduğu ve/veya kuracağı ilişkilerin
devamının sağlanmasıdır.

Kanun’un 11. Maddesi çerçevesinde haklarınız;
Okulumuza başvurarak; kişisel verilerinizin; a) işlenip işlenmediğini öğrenme, b) kişisel verileriniz
işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, c) kişisel verilerinizin işlenme amacını ve amacına uygun
kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, ç) kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, d) kişisel
verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş ise düzeltilmesini isteme, e) Kanun’un 7. maddesinde
öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme, f) kişisel
verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan
işlemlerin bildirilmesini isteme, g) kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler ile analiz
edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve h) kişisel verilerinizin
kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme
hakkına sahipsiniz.
Haklarınızın, düzenlemenin yürürlük tarihi olan 07.10.2016 tarihinden itibaren kullanılması
mümkün olup, taleplerinizin yerine getirilmesini teminen okulumuzca yapılacak masrafları,
KVKK’nın “Veri Sorumlusuna Başvuru” başlıklı 13. maddesinde belirtilen tarifeye göre tarafınızdan
talep etme hakkımız saklıdır.
Özel Kalfayan Ermeni İlk ve Ortaokulu zaman zaman işbu Kişisel Verilerin Korunması ile ilgili
aydınlatma yükümlülüğü kapsamında bu bilgilendirme yazısı içeriğini güncelleyebilir ve mevzuatta
meydana gelecek değişiklikleri dikkate alarak ilave bilgilendirmeler yapabilir. Bu kapsamda zaman
zaman web sitemizi ziyaret ederek Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ile ilgili olarak
hazırladığımız bilgilendirmeyi dikkatle okumanızı rica ve tavsiye ederiz.

