3. Uluslararası Doğa Bilimsel Araştırma Projeleri Öğrenci Konferansı
Veli Onam Formu

Sayın Veli,
“Barbaros Mah. Halk Cad. Kardelen Sok. No: 2 İncity C Blok Ataşehir/İstanbul” adresinde faaliyet
gösteren ARI İNOVASYON VE BİLİM EĞİTİM HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ Unvanı ile faaliyetlerini
yürüten İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji (“İTÜ ETA VAKFI DOĞA KOLEJİ”) (Anaokulu, İlkokul, Ortaokul, Lise)
olarak, kişisel verilerinizin güvenliği hususuna azami hassasiyet göstermekteyiz. Bu bilinçle, Okul
bünyesinde yer alan gerçek kişilere ait kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu
(“Kanun”)’na, Kanun’a bağlı yürürlüğe koyulan ve koyulacak ikincil düzenlemelere (yönetmelik, tebliğ,
genelge) ve bağlayıcı nitelikteki Kişisel Verileri Koruma Kurul’u tarafından alınmış ve alınacak
kararlara uygun olarak işlenerek, muhafaza edilmesine büyük önem atfetmekteyiz. Bu
sorumluluğumuzun tam idraki ile Kanun’da tanımlı şekli ile “Veri Sorumlusu” sıfatıyla, kişisel
verilerinizi aşağıda izah edildiği surette ve mevzuat tarafından emredilen sınırlar çerçevesinde
işlemekteyiz.
1.

Veri Sorumlusuna İlişkin Bilgiler

Kanun uyarınca “Barbaros Mah. Halk Cad. Kardelen Sok. No: 2 İncity C Blok Ataşehir/İstanbul”
adresinde faaliyet gösteren ARI İNOVASYON VE BİLİM EĞİTİM HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ Veri
Sorumlusudur.
2.

Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

İTÜ ETA VAKFI DOĞA KOLEJİ bünyesinde öğrenim gören öğrencilere ait kişisel veriler Okul tarafından;
•
•
•

•
•

İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi,
Öğrencilerin yararına yürütülen kulüp ve etkinliklerin, organizasyonların, toplum
hizmetlerinin, ulusal ve uluslararası projelerin, gezilerin, sanatsal faaliyetlerin organize
edilmesi, kayıt altına alınması,
Eğitim öğretim ile ilgili örnek uygulamaları içeren ve kamu ile paylaşılmasında fayda görülen
okul içi ve dışı tüm etkinliklere yönelik, sosyal medya hesaplarında, internet sayfasında, ebültende ve projelerin gerçekleştirildiği kurumlarla paylaşılması, video ve fotoğraf kayıtlarının
kullanılması,
Sosyal Sorumluluk ve Sivil Toplum Aktivitelerinin Yürütülmesi,
Sosyal Medya Hesaplarında ve Kurumsal İnternet Sitesinde yapılacak paylaşımların
yönetilmesi

Amaçlarıyla Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen koşullar çerçevesinde hukuka, dürüstlük
kurallarına uygun ve işbu amaçlarla her daim bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde işlenmektedir.
3.

Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz, yukarıda sayılan amaçlar dahilinde Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen
şartlara uygun olarak, yasal gereklilikleri ifa etmek ve/veya resmi mercilerin taleplerini yerine
getirmek amacıyla kamu kurum ve kuruluşlarıyla
ve okula ait kurumsal internet sitesi ve sosyal medya platformlarında paylaşılabilecektir.

4.

Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemleri ve Hukuki Sebepleri

Kişisel verileriniz; İTÜ ETA VAKFI DOĞA KOLEJİ’nin ilgili idari birimleri, Genel Müdürlük ve Şirket
tarafından yetkilendirilmiş veri işleyen gerçek veya tüzel kişiler tarafından, e-posta, telefon, internet
sitesi, kâğıt ortamında tutulan formlar ve tutanaklar gibi vasıtalarla otomatik ve otomatik olmayan
yöntemlerle sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanmaktadır.
Bu kapsamda çocuğunuzun adı- soyadı, devam etmekte olduğu ve geldiği okul, okul numarası, sınıfın
şubesi, yayınlar, öğrencinin hazırlamış olduğu eserler (ders anlatımı, ödev, hikâye, resim, fotoğraf, şiir
vb... Paylaşımlar) tipindeki kişisel verileri Kanun’un 5’inci maddesinin 2/f bendinde yer alan ilgili kişinin
temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri
işlenmesinin zorunlu olması ve çocuğunuzun kamera görüntüsü, video, ses kaydı tipindeki kişisel
verileri ise Kanun’un 5’nci maddesinin 1’inci fıkrası uyarınca açık rızanız dahilinde işlenmektedir.
5.

Veri Sahiplerinin Kanun Kapsamındaki Hakları

Dilediğiniz zaman İTÜ ETA VAKFI DOĞA KOLEJİ’ne başvurarak;
• 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 veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
• Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
• Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok
edilmesini isteme,
• Kanun’un 11. maddesinin (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerinizin
aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle
kendiniz aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
• Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın
giderilmesini talep etme,
Haklarınızı kullanmayı talep edebilirsiniz. Haklarınıza ve Kanunun uygulanmasına ilişkin taleplerinizi,
okuldan veya https://www.dogakoleji.k12.tr/ adresinden temin edebileceğiniz başvuru formunu
doldurarak ıslak imzalı şekilde “Barbaros Mah. Halk Cad. Kardelen Sok. No: 2 İncity C Blok
Ataşehir/İstanbul” adresine noter kanalıyla, iadeli taahhütlü posta yoluyla veya şahsi başvurunuzla ya
da elektronik ortamda doldurduğunuz başvuru formunu mobil imzanızla, güvenli elektronik imzanızla
imzaladıktan sonra KEP adresinizi veya İTÜ ETA VAKFI DOĞA KOLEJİ veri kayıt sisteminde halihazırda
kayıtlı olan e-posta adresinizi kullanarak kisiselverilerim@dogakoleji.k12.tr adresine iletebilirsiniz. İTÜ
ETA VAKFI DOĞA KOLEJİ bu kapsamdaki taleplere yazılı olarak cevap verilecekse, on sayfaya kadar
ücret almadan; on sayfanın üzerindeki her sayfa için 1 Türk Lirası işlem ücreti alarak yanıtlandıracaktır.
Başvuruya cevabın CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde Şirket tarafından talep
edilebilecek ücret kayıt ortamının maliyetini geçemeyecektir.
ARI İNOVASYON VE BİLİM EĞİTİM HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ

(Elle “Okudum, anladım.” yazınız ve imzalayınız.)
Velisi / Vasisi
Adı
:
Soyadı :
Tarih :
İmza :

AÇIK RIZA BEYANI
İşbu Açık Rıza metni 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uygun olarak hazırlanan
Aydınlatma Metninde detaylı olarak açıklanan hususlar kapsamında kişisel verilerinin işlenmesine
yönelik ilgili kişinin açık rızasının alınmasına ilişkin hazırlanmıştır. ARI İNOVASYON VE BİLİM EĞİTİM
HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ (“İTÜ ETA VAKFI DOĞA KOLEJİ” veya “Okul”) tarafından “Aydınlatma
Metni”nde belirtilen çocuğunuzun, adı- soyadı, kamera görüntüsü, video, ses kaydı, devam etmekte
olduğu ve geldiği okul, okul numarası, sınıfın şubesi, yayınlar, öğrencinin hazırlamış olduğu eserler
(ders anlatımı, ödev, hikâye, resim, fotoğraf, şiir vb... Paylaşımlar) tipindeki kişisel verilerinizin
işlenmesi ve aktarılması için açık rızanız gerekmektedir. Bu verilerin işlenmesi tamamen özgür
iradenize bağlı olup, rıza göstermemeniz halinde herhangi bir olumsuzluk oluşmayacaktır. Açık rıza
verdikten sonra da işbu rızanızı geri alabilirsiniz.
Bu kapsamda;
Okulda düzenlenen etkinlikler ve konferanslar kapsamında [işlenmesini istemediğiniz kısmın üzerini
çiziniz] çocuğuma ait kamera görüntüsünün /ses kaydının/ videosunun; Facebook/ Instagram/
Twitter/ Youtube/ Okul Web Sitesi platformlarında yayınlanarak; aydınlatma metninde belirtilen
yöntemler ile hukuki sebepler dahilinde işlenmesini, saklanmasını ve bu sosyal medya platformlarının
sunucularının yurt dışında bulunması nedeniyle yurt dışına aktarılmasını,
İstiyorum

İstemiyorum

Tarih:
İmza:

Bu kapsamda;
7 ve 14 Mayıs 2022 tarihinde düzenlenen Doğa BAP Konferans kapsamında çocuğuma ait
aşağıdaki formatlardaki kişisel verilerinin işlenmesini istiyorum.
o Sözlü ve/veya poster bildiri sırasında ekran görüntüsü
o Sözlü ve/veya poster bildiri sırasında ses kaydı
o Sözlü ve/veya poster bildiri sırasında ekran görüntüsü
7 ve 14 Mayıs 2022 tarihinde düzenlenen Doğa BAP Konferans kapsamında çocuğumun onay
verdiğim verilerin aşağıdaki sosyal medya platformlarında paylaşılmasını istiyorum.
o Facebook
o Instagram
o Twitter
o Youtube
o Okul Web Sitesi
o Diğer
Çocuğuma ait kamera görüntüsü, ses kaydı ve video tipindeki kişisel verilerin işlenmesini ve
sosyal medya platformlarında paylaşılmasını istemiyorum.

