
 

Çevrimiçi Ziyaretçi Aydınlatma Metni 

Veri Sorumlusu: Nitelikli Eğitim Kurumları A.Ş 

Cemil Topuzlu Caddesi No:100 Caddebostan Kadıköy - İSTANBUL  

Giriş 

Nitelikli Eğitim Kurumları A.Ş. (“Irmak Okulları”) olarak; kişisel verilerinizi 6698 sayılı Kişisel Verilerin 

Korunması Kanunu (“KVKK”) ve ilgili mevzuat doğrultusunda Irmak Okulları internet sitelerine 

gerçekleştirmiş olduğunuz ziyaret kapsamında işlemekteyiz.  

Hangi Kişisel Verileriniz İşlenmektedir ve Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları Nelerdir? 

Çevrimiçi Ziyaretçiler 

Kimlik Bilgileri 

 İşlenen Kişisel Veriler 

 

 Ad, Soyad 

Kişisel Veri İşleme Amaçları:  

 
Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi,Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi,Ziyaretçi 

Kayıtlarının Oluşturulması Ve Takibi 

İletişim Bilgileri 

 İşlenen Kişisel Veriler 

  İş Telefonu Numarası,Cep Telefonu Numarası,Diğer Telefon,E-Posta Adresi,Ev Telefonu 

Numarası 

Kişisel Veri İşleme Amaçları:  

 Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi,Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi,Ziyaretçi 

Kayıtlarının Oluşturulması Ve Takibi 

 

Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemleri Nelerdir? 

Yukarıda kategoriler halinde belirtilen kişisel verileriniz; çevrimiçi elektronik formlar ile (örn. web sitesi 

iletişim formu), Elektronik Formlar ve internet sitemiz aracılığıyla toplanmaktadır. 

Kişisel Verilerinizin Toplanmasının Hukuki Sebepleri Nelerdir? 

Kişisel verileriniz, Irmak Okulları veya Irmak Okulları adına veri işleyen gerçek ya da tüzel kişiler 

tarafından; yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, başta KVKK’nın 5. 

maddesinde belirtilen;  



● Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin 

taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, ve 

● İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru 

menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması, 

hukuki sebeplerine dayanılarak toplanmaktadır. 

Kişisel Verileriniz Yurt İçinde Kimlere Aktarılmaktadır? 

Kişisel verileriniz yurt içinde herhangi bir kuruluşa aktarılmamaktadır.  

 

Kişisel Verileriniz Yurt Dışında Kimlere Hangi Amaçlarla Aktarılmaktadır? 

Irmak Okulları sistemi Google firmasına ait G Suite ürününde işletilmektedir. Bu nedenle okulumuzun  

çevrimiçi veri işleme faaliyetlerinin bir kısmı Google’ın Avrupa Birliğindeki veri merkezlerinde 

yürütülmektedir.  

 

G-Suite kullanımı kapsamında aktarılan kişisel verileriniz için açık rızanız alınarak işlemler 

gerçekleştirilecektir.  

 

İlgili Kişi Olarak Haklarınız Nelerdir? 

Kişisel verilerinize ilişkin; 

● Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, 

● Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, 

● Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını 

öğrenme, 

● Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, 

● Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme, 

● KVKK mevzuatında öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok 

edilmesini isteme, 

● Eksik veya yanlış verilerin düzeltilmesi ile kişisel verilerinizin silinmesi veya yok edilmesini talep 

ettiğinizde, bu durumun kişisel verilerinizi aktardığımız üçüncü kişilere bildirilmesini isteme ve 

● Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın 

giderilmesini talep etme, 

haklarına sahipsiniz.  

KVKK kapsamında daha fazla bilgi almak için internet sitemizde yer alan Irmak Okulları Genel 

Aydınlatma Metni’ni inceleyebilir, kişisel verilerinize ilişkin başvuru ve taleplerinizi, kimliği doğrulayıcı 

belgeleriniz ile dilerseniz İlgili Kişi Başvuru Formu’nu doldurarak iletebilirsiniz. 

 

 

 

https://www.irmak.k12.tr/kisisel-verilerin-korunmasi-tr-21279
https://www.irmak.k12.tr/kisisel-verilerin-korunmasi-tr-21279
https://www.irmak.k12.tr/upload/files/kvkk-dokumanlari/Irmak-Okullari-KVKK-Bilgi-Edinme-Basvuru-Formu.pdf

