İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ
COME TO GELİŞİM BURSU
AYDINLATMA METNİ
Come to Gelişim bursuna başvurunuz için kişisel verilerinizi aşağıda izah edildiği surette ve mevzuat tarafından emredilen
sınırlar çerçevesinde işlemekteyiz. Kanunun Aydınlatma Yükümlülüğünü düzenleyen 10'uncu maddesine göre veri
sorumlularının, kişisel verilerini işledikleri gerçek kişileri bazı konularda bilgilendirmekle yükümlü olmaları nedeniyle sizleri
kişisel veri işleme sürecimiz ile ilgili olarak bilgilendirmek isteriz.
Veri Sorumlusu Hakkında
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'na (bundan böyle “KVK Kanunu” olarak ifade edilecektir) göre İstanbul
Gelişim Üniversitesi (bundan böyle “GELİŞİM” olarak ifade edilecektir) sizinle ilgili kişisel verileri işlemesi sebebiyle veri
sorumlusudur.
İşlenecek Kişisel Verileriniz
Kimlik Verisi (Ad/Soyad)
İletişim Verisi (E-posta Adresi, Cep Telefon Numarası)
İşyeri ya da Eğitim Bilgileri (Çalıştığı Kurumun İsmi, Kişinin İşyerindeki Unvanı, Eğitim Aldığı Kurumların İsim ve Bölümleri)
Adres Bilgileri
Görsel, İşitsel ve Yazılı Veri (Ses ve Görüntü Kaydı, Motivasyon Mektubu ve Benzeri Yazılı Dökümanlar, Referans Belgesi
Niteliğindeki Fotoğraflar, Referansların İsim, Kurum Adı ve İletişim bilgisi )
Hukuki Veri (Ticari elektronik ileti gönderilmesine onay türü, ticari elektronik ileti gönderilmesine onay ya da ret tarihi)
İşlem Güvenliği Verisi (Erişim Log Kayıtları: (IP Adresi, MAC Adresi, Hedef IP, Port Bilgileri, Erişim Tarihi/Saati))
Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları
GELİŞİM tarafından çeşitli konularda başvurulan Come to Gelişim Başvuru Formundaki ve Come to Gelişim Web Sayfasındaki
bilgilerden kişisel, görsel, işitsel ve doküman bilgilerinden yararlanılması, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi
kapsamında ticari elektronik ileti gönderilmesi için hukuki süreçlerin yürütülmesi; Hukuki uyuşmazlıklarda delil olarak
kullanılması amaçlarıyla işlenecektir.
Kişisel Verilerinizin Aktarılması
15 Temmuz 2015 Tarihli 29417 Sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında
Düzenlenen Yönetmelik’in 7/11. maddesi gereğince ticari elektronik ileti gönderme onaylarının İleti Yönetim Sistemi’ne
kaydedilmesi hukuki yükümlülük olmakla birlikte bu kapsamda işlemeye konu kişisel verileriniz İleti Yönetim Sistemi A.Ş.
tarafından işletilen ve sunucuları yurtiçinde bulunan sisteme kaydedilmek suretiyle hukuki yükümlülük kapsamında adı
geçen şirkete aktarılacaktır. Bu hal dışında kişisel verileriniz tarafınıza ticari elektronik ileti gönderilebilmesi ile bu kapsamda
tarafınıza ticari elektronik ileti gönderilmesine izin ve/ya ret süreçlerinizin takip edilebilmesi amacı ile iş ortaklarımıza, talep
edilmesi halinde yasal yükümlülüklerimizin yerine getirilebilmesi ve yetkili kurum ve kuruluşlara bilgi verilebilmesi amacıyla
yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına ve herhangi bir hukuki uyuşmazlık meydana gelmesi halinde hukuki süreçlerimizin
yürütülebilmesi amacıyla danışmanlık aldığımız kişilere aktarılacaktır.
Come To Gelişim Burs Başvurusunda;
İlgili işleme ve aktarma faaliyetleri yapılırken, kişisel verilerin güvenlik ve mahremiyetinin sağlanması amacıyla teknik
imkânların izin verdiği makul ölçüdeki idari ve teknik tedbirler alınmaktadır.
Come to Gelişim Bursuna Başvurmuş olan üçüncü kişiler yalnızca ad ve soyad bilginizi görüntüleyebilir. Buna ek olarak görsel
ve işitsel verilerinize alenileştirdiğiniz ölçüde bu verilerinize erişebilirler. Bu noktada tarafımızca herhangi bir aktarım
yapılmamakta olup, bu şekilde diğer kişiler ve katılımcılara ait kişisel verilere erişen kişilerin bu nedenle bireysel
sorumlulukları olacağını, Üniversitemizin herhangi bir sorumluluğu olmayacağını hatırlatmak isteriz.
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Kişisel Verilerinizin Elde Edilme Yöntemleri ve Hukuki Sebepleri
Kişisel verileriniz, www.gelisim.edu.tr başta olmak üzere, https://cometogelisim.com/ internet adresindeki “Come To
Gelişim Başvuru Formu”nun doldurulması ile tarafımızla herhangi bir vasıta ile iletişim kurmanız ve bu şekilde bilgi iletmeniz
ile elektronik ortamda otomatik olan yöntemlerle toplanacaktır.
Görsel ve işitsel verileriniz alenileştirdiğiniz ölçüde elde edilecektir.
Kişisel verileriniz, 6698 sayılı Kanun’un 5/1-‘’Açık rızanın alınması’’ ve 5/2- ç) “Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü
yerine getirebilmesi için zorunlu olması”, d)“İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması”, e)“Bir hakkın tesisi,
kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması”, f) “İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek
kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” maddelerinde belirtilen kişisel veri
işleme şartları dâhilinde işlenecektir.
İlgili Kişi Olarak KVK Kanunu’nun 11. Maddesinde Sayılan Haklarınız Nelerdir?
6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve ilgili mevzuat uyarınca ticari elektronik ileti gönderimine
dair onay verseniz dahi dilediğiniz zaman, hiçbir gerekçe belirtmeksizin ticari elektronik iletileri almayı reddedebilirsiniz.
Ticari elektronik ileti hangi iletişim kanalıyla gönderildiyse ret bildirimi de kolay ve ücretsiz bir şekilde olmak üzere aynı
iletişim kanalıyla verebileceğinizi hatırlatmak isteriz. Reddetme hakkınızı İYS (sistemin kullanıma açıldığı tarih itibariyle
dilediğiniz şekilde) üzerinden de kullanabilirsiniz. Dilerseniz şirketimizle aşağıdaki iletişim kanallarından iletişim kurarak da
bu isteğinizi bildirebilirsiniz.
Öte yandan bu faaliyetler kapsamında işlenen kişisel verilerinize erişme veya bunların düzeltilmesi veya silinmesini talep
etme, işlenmesine itiraz etme başta olmak üzere 6698 Sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu, kanunun 11. Maddesi
kapsamında belirtilen haklara sahipsiniz.
Kişisel verilerinizin korunması, haklarınızın neler olduğu ve bunları nasıl kullanabileceğiniz hakkında ile ilgili daha fazla bilgi
almak için Kişisel Verilerin Korunması ile ilgili Politikamıza ve www.gelisim.edu.tr internet adresimizde bulunan bilgi
notumuza göz atabilir ve kisiselveri@gelisim.edu.tr adresinden bizimle iletişim kurabilirsiniz.
KVK Kanunu kapsamında “Veri Sorumlusu” sıfatıyla bildiririz.
Saygılarımızla,
İstanbul Gelişim Üniversitesi
Adres: Cihangir Mahallesi Şehit Jandarma Komando Er Hakan Öner Sk No:1 Avcılar / İSTANBUL
Tel: +90 422 70 00
Faks: +90 212 422 74 01
E-Posta: kisiselveri@gelisim.edu.tr

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Mevzuatı Uyarınca Katılımcı Öğretmen Yüz Yüze Eğitim Etkinliği Aydınlatma
Metnini Okudum ve Anladım.
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6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Mevzuatı Uyarınca Katılımcı Öğretmen Yüz Yüze Eğitim Etkinliği Aydınlatma
Metninde açıklanmış olan kısımlardan aşağıda belirttiğim hususlarda tarafıma daha detaylı açıklama yapılmasını talep
ediyorum.
Taleplerinizi buraya yazınız:

İlgili Kişi /18 Yaşından Küçükler İçin Yasal Temsilcisi*
Adı Soyadı

:

Tarih

:

İmza

:

*Yasal Temsilci olduğunu gösterir belgelerin eklenmesi gerekmektedir.
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