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KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ VE KULLANIMI İLE İLGİLİ AYDINLATMA

METNİ

Özel TAKEV Anadolu ve Fen Lisesi olarak kişisel verilerinizin güvenliği hususuna azami hassasiyet
göstermekteyiz. Bu bilinçle, hizmetlerimizden faydalanan kişiler dâhil, Takev Okulları ile ilişkili tüm
şahıslara ait her türlü kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu
(“KVKK”)’na uygun olarak işlenerek, muhafaza edilmesine büyük önem atfetmekteyiz. Bu
sorumluluğumuzun tam idraki ile KVKK’ da tanımlı şekli ile Takev Okulları olarak “Veri Sorumlusu”
sıfatıyla, kişisel verilerinizi aşağıda izah edildiği surette ve mevzuat tarafından emredilen sınırlar
çerçevesinde işlemekteyiz.

Takev Okulları Model United Nations konferansı için, katılımcı öğrenci ve velilerine yönelik
olarak aşağıdaki kişisel verileri işlemekteyiz:

Kişisel Veriler:
• Kimlik Bilgisi: İsim, soy isim, doğum yeri / tarihi, imza, veli bilgisi
• İletişim Bilgisi: Telefon numarası, E-posta adresi
• Görsel ve İşitsel Bilgi: Fotoğraf ve video

Bu kişisel veriler, Takev Okullarınca icra edilen faaliyetlerin ilgili mevzuat ve Takev Okulları
prosedürlerine uygun olarak yerine getirilmesini temin etmek suretiyle ilgili iş birimlerimiz tarafından
gerekli operasyonel faaliyetlerin mevzuat ve prosedürlere uygun olarak yürütülmesi amacıyla KVKK’nın
ilgili maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dâhilinde işlenecek olup başta Milli
Eğitim Bakanlığı olmak üzere kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişilere, KVKK’nın 8. ve 9.
maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

Takev Okulları, kişisel verilerinizi ancak ilgili mevzuatta ve / veya kurum içi politikalarda belirtildiği
doğrultuda veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre boyunca muhafaza etmektedir. Bu kapsamda
öncelikle ilgili mevzuatta kişisel verilerin saklanması için öngörülen süreye uygun davranılmakta, böyle
bir sürenin öngörülmediği durumlarda ise kurum içi politikalarda yer alan yönergeler doğrultusunda
kişisel verilerin işlenme amacı için gerekli olan süre kadar saklanmaktadır. Sürenin bitimi veya
işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel veriler silinmekte, yok edilmekte veya
anonim hale getirilmektedir.

Konferansı kayıt edilecek olup belli görsel ve video içeriği konferansın duyurulması maksadıyla
Takev Okulları ve MUN konferansı websitesi ve açılacak sosyal medya hesaplarında paylaşılabilir.

"Veli olarak, Kişisel Verilerin işlenmesi ve kullanılması aydınlatma metnini okudum ve
kızımın/oğlumun kişisel verilerinin yukarıda belirtilen amaçlar ile kullanılmasına izin veriyorum. "

Öğrenci Adı Soyadı: Veli Adı Soyadı:

Okulu - Sınıfı: Tarih ve İmza:


