KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA
Nitelikli Eğitim Kurumları A.Ş (“NEKAŞ”) olarak başta temel hak ve özgürlüklerin korunması olmak
üzere, özel hayata ilişkin gizliliğin korunması, bilgi güvenliğinin sağlanması, korunması ve etik
değerlere saygı öncelikli prensiplerimiz arasında yer almaktadır. 6698 sayılı Kişisel Verilerin
Korunması Kanunu (“KVKK”) kapsamında “Veri Sorumlusu” sıfatını haiz olan Şirketimizin
KVKK’nın 10. maddesinden doğan aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmek üzere kişisel
verilerinizin ve özel nitelikli kişisel verilerinizin işlenmesine ve korunmasına ilişkin aşağıdaki
açıklamalarımız bilginize sunulmaktadır. İşbu belgede yer alan “kişisel veri” kavramı, özel nitelikli
kişisel veriyi de kapsayacak şekilde kullanılmıştır.
Kişisel Verilerin İşlenme ve Aktarılma Amacı
Kişisel verileriniz, mesafeli hizmet satış sözleşmesi dahil tüm hizmet sözleşmeleri ve Tüketicinin
Korunması Hakkında Kanun’un ilgili maddeleri tahtında akdettiğimiz sözleşmelerin koşulları, güncel
durumu ve güncellemeler ile ilgili müşterilerimiz ile iletişime geçmek, gerekli bilgilendirmeleri
yapabilmek, akdettiğimiz sözleşmeler uyarınca üstlenilen yükümlülüklerin ifa edilmesi, tedarik
sözleşmelerinin yürütülmesi, hukuki ve ticari işlem güvenliğinin sağlanması, muhasebe işlemlerinin
yürütülmesi, tahsilat işlemlerinin gerek bankalar aracılığı ile gerekse POS cihazı ile yapılması amacıyla,
sözleşmesel ve ticari açıdan gerekli evrakların toplanması, mezunlar ile kurumsal iletişim faaliyetlerinin
sağlanması ve icrası, okul yönetimine gelecek talep ve şikayetlerin çözümlenmesi, risk yönetimi
faaliyetleri çerçevesinde gerekli iş süreçlerinin kontrollerinin sağlanması, hukuki süreçlerin yönetimi,
Şirket faaliyetlerinin başta Türk Ticaret Kanunu, Vergi Usul Kanunu, Vergi ve Muhasebe Sistemi
Uygulama Genel Tebliğleri olmak üzere sair mevzuata uygun olarak yürütülmesinin temini için gerekli
faaliyetlerinin planlanması ve icrası, Şirket iş süreçlerinde güvenliğin sağlanması, okul eğitim ve
öğretim faaliyetlerinin devamlılığının sağlanması, öğrenci performanslarının değerlendirilmesi, iş
süreçlerinin devamlılığını sağlamak için gerekli bilgi teknolojileri işlemlerinin yapılması ve gerekli
desteğin verilmesi, iş ortaklarımızla ve tedarikçilerimizle mevcut ticari ve hukuki ilişkilerimizin
sürdürülebilmesi, şirket süreçlerinde risk yönetimi, kamu kurum ve kuruluşları nezdindeki süreçlerin
yönetilmesi amaçları ile bağlantılı ve sınırlı olarak basılı ve/veya ıslak imzalı olarak veya elektronik
ortamda kaydedilmekte ve işlenmektedir.
Kişisel verileriniz, yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilebilmesi ve kanundan doğan
yükümlülüklerin yerine getirilmesi için gerektiği ölçüde ve bu amaçlarla sınırlı olmak kaydıyla hizmet
alınan taraflarla, tedarikçilerimizle, çalıştığımız bankalarla, MEB ile, iş ortaklarımızla, kamu ve/veya
özel hukuk tüzel kişilerine mevzuatın izin verdiği ve yukarıdaki amaçlar çerçevesinde gerekli görüldüğü
ölçüde aktarılabilecektir.
Bunun yanında kanundan doğan yükümlülüklerimizin ya da şirket politikalarımızın, iç denetim, risk
yönetimi ve raporlama yükümlülüklerimizin ve yukarıdaki amaçların yerine getirilmesi amaçlarıyla hak
ve menfaatlerimizin savunulması için gerekli olduğunda avukatlar, noterler, denetçiler ve danışmanlar
ile diğer ilgili resmi kurum ve kuruluşlarla paylaşılabilmektedir.
Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi
Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi:
Kişisel verileriniz; NEKAŞ ile sözleşmelerin imzalanması, kredi kartı bilgilerinizin alınması aşamasında, kurumsal
internet sitemiz, mobil sitemiz, mobil uygulamamız kanalıyla veya e-posta, SMS veya diğer yollarla ya da
aşamasında ve/veya eğitim hizmeti süreci içerisinde tarafımıza ilettiğiniz bilgiler, fiziksel formlar gibi çeşitli
kanallar aracılığıyla sözlü, yazılı veya elektronik ortamda olmak kaydıyla çeşitli yöntemlerle depolanmaktadır.
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Kişisel veriler, Şirketimiz tarafından kişisel veri sahiplerine açıkça ve anlaşılabilir bir şekilde yazılı
bilgilendirmede bulunularak, gerekmesi halinde açık rızaları alınarak, hukuka ve dürüstlük kurallarına
uygun, yukarıda açıkça belirtilen meşru amaçla bağlantılı ve sınırlı olarak, ölçülülük prensibi
çerçevesinde toplanmakta, kullanılmakta, kaydedilmekte, depolanmakta ve işlenmektedir.
Kişisel verileriniz, KVKK m. 5/2/a uyarınca işlenmekte ve yukarıda yer alan kişi ve kurumlara
aktarılmaktadır. Bunun yanında kişisel verileriniz KVKK m. 5/2 altında yer alan aşağıdaki hukuki
sebepler çerçevesinde işlenmekte ve yukarıda yer alan kişi ve kurumlarla paylaşılmaktadır:
-

-

Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki
geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün
korunması için zorunlu olması.
Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin
taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.
Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.
İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması.
Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.
İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru
menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.
Kurumsal internet sitesi, üzerinden eğitim ve yemek hizmet sözleşmelerinin kurulması,
POS kullanımı, iade işlemleri, soru ve şikayetlerinizin alınması, size cevap verilebilmesi,
gerektiğinde olası bir uyuşmazlıkta bunların kullanılması gibi bir sözleşmenin kurulması
veya ifası yahut hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek veya bir hakkı tesis etmek veya
korumak amacıyla

Kişisel Verilerin Saklanma Süresi
Kişisel verileriniz, ilgili yasal mevzuatlarda belirtilen saklama sürelerince veya yukarıda anılan işleme
amaçlarının gerekli kıldığı süre boyunca saklanacaktır ve sonrasında KVKK’ya uygun olarak silinecek,
yok edilecek ya da anonim hale getirilecektir.
Kişisel Verilerin Güvenliği
Kişisel verileriniz, işlendikleri ve saklandıkları ortamlarda yetkisiz erişime maruz kalmamaları,
kaybolmamaları ve zarar görmemeleri amacıyla, bildirilen amaç ve kapsam dışında kullanılmamak
kaydı ile gerektiğinde şifrelenerek, sadece yetkilendirilmiş kişilerin erişebileceği şekilde ve gerekli diğer
bilgi güvenliği tedbirleri de alınarak işlenmekte ve saklanmaktadır.
KVKK’nın 11. Maddesi Gereği Haklarınız ve İrtibat Bilgilerimiz
KVKK madde 11 uyarınca, NEKAŞ’a başvurarak,







Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
İşlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını
öğrenme,
Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
Kanunun 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya
yok edilmesini isteme,
İşlenen kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi sureti ile
aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
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Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararınızın
giderilmesini talep etme,
haklarına sahipsiniz.
Kişisel Verileriniz hakkında daha detaylı bilgiye ve aynı zamanda kişisel veriler ile ilgili bilgi edinme
başvuru formuna Şirketimizin www.[irmak.k12.tr•].com adresli internet sitesinden ulaşabilirsiniz.
Taleplerinize en kısa sürede doğru ve sağlıklı bir biçimde cevap verebilmemiz için, talep ve sorularınızın
olabildiğince açık, anlaşılabilir ve tarih yönünden belirli olarak iletilmesi önerilmektedir.
Veri Sorumlusu:
Nitelikli Eğitim Kurumları A.Ş.
Adres: Cemil Topuzu Caddesi No:100 Caddebostan Kadıköy- İstanbul
Tel: 0 216 411 39 23
Fax: 0 216 411 39 26
İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü/ sicil no: 12809-8
www.irmak.k12.tr
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