
BURSLULUK SINAVI BAŞVURULARINDA İŞLENEN KİŞİSEL VERİLER HAKKINDA AYDINLATMA METNİ 

Cumhuriyet Mah. Abide-İ Hürriyet Cad. No:7 Şişli / İstanbul adresinde mukim ITA OKULLARI (“Şişli Bilimsel 

Öğretim Kurumları A.Ş.”) olarak, Bursluluk Sınavında başvurusunda paylaşmış olduğunuz velisi olduğunuz çocuğa 

ait ad, soyad, doğum tarihi, T.C. kimlik numarası, öğrencinin eğitim aldığı mevcut okulu ve sınıfı, ve tarafınıza ait 

ad, soyad, ikamet adresi, telefon numarası ve e-posta adresi tipindeki kişisel verileriniz; (i) Bursluluk sınavı 

başvurularının yapılabilmesi, (ii) Sosyal yardım ve destek hizmetlerinin yürütülmesi, (iii) Öğrencinin sınav sonucu 

hakkında tarafınızın bilgilendirmesi, (iv) Sınav sonucuna göre öğrencinin burs kazanıp kazanmadığı hakkında 

tarafınızla iletişime geçilmesi amaçlarıyla sınırlı olarak, 6698 sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu’nun (“Kanun”) 

5/1 ve 5/2-c fıkralarında belirtilen hukuki sebebe dayalı şekilde elektronik ortamda otomatik yöntemlerle 

işlenmektedir. Yukarıda belirtilen kişisel verileriniz, yine yukarıda belirtilen amaçlarla sınırlı olmak kaydıyla sadece 

kanunen yetkili kurum ve kuruluşlara aktarılacaktır.  

Dilediğiniz zaman Kanun’un 11. maddesinde belirtilen; 

 Kişisel veri 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 verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, 

 Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme, 

 Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini 

isteme, 

 Eksik veya yanlış işlenen kişisel verilerin düzeltilmesine ve silinmesine ya da yok edilmesine ilişkin 

işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini talep etme, 

 İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi 

aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, 

 Kişisel verilerin Kanun’a aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğranması halinde zararın giderilmesini 

talep etme, 

Haklarınızı kullanmayı talep edebilirsiniz. Haklarınıza ve Kanunun uygulanmasına ilişkin taleplerinizi 
https://ita.k12.tr adresinden temin edebileceğiniz başvuru formunu doldurarak ıslak imzalı şekilde Cumhuriyet 
Mah. Abide-İ Hürriyet Cad. No:7 Şişli/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 Şirket’in veri kayıt sisteminde halihazırda kayıtlı olan e-posta 
adresinizi kullanarak info@ita.k12.tr adresine iletebilirsiniz. ITA OKULLARI, bu kapsamdaki taleplere yazılı olarak 
cevap verilecekse, on sayfaya kadar ücret almadan; on sayfanın üzerindeki her sayfa KVK Kurulu tarafından 
belirlenen tarifedeki işlem ücretini alarak yanıtlandıracaktır. Başvuruya cevabın CD, flash bellek gibi bir kayıt 
ortamında verilmesi halinde Şirket tarafından talep edilebilecek ücret kayıt ortamının maliyetini geçemeyecektir. 
 

Tarafıma tebliğ edilen Bursluluk Sınavı Başvurularında İşlenen Kişisel Veriler Hakkında Aydınlatma Metni 
okuduğumu ve anladığımı, velisi olduğum çocuğa ait ad, soyad, doğum tarihi, T.C. kimlik numarası, öğrencinin 
eğitim aldığı mevcut okulu ve sınıfı, ve tarafıma ait ad, soyad, ikamet adresi, telefon numarası ve e-posta adresi 
tipindeki kişisel verilerin hangi amaçlar ve yöntemlerle işleneceğini, aktarılacağını ve 6698 sayılı Kanun’dan doğan 
haklarım il bu haklarımı nasıl kullanacağıma ilişkin açık ve anlaşılır şekilde bilgilendirildiğimi kabul ve beyan 
ederim. Bu kapsamda; 
 
       Kişisel verilerimin aydınlatma metninde belirtilen amaçlar, yöntemler ile hukuki sebepler dahilinde 
işlenmesine ve aktarılmasına rıza gösteriyorum. 
 
       Kişisel verilerimin aydınlatma metninde belirtilen amaçlar, yöntemler ve hukuki sebepler dahilinde 

işlenmesine ve aktarılmasına rıza göstermiyorum. 
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İmza : 
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