Online Kurs Aydınlatma Metni
Bu metin 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu(“KVKK”), Aydınlatma
Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ
(“Tebliğ”) ve diğer tüm ilgili mevzuat kapsamındaki yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve
Kişisel Verilerinizin Korunması politikalarımız hakkında size detaylı bilgi verilmesi amacıyla
veri sorumlusu sıfatını haiz Atatürk Üniversitesi tarafından hazırlanmıştır.
1. Kişisel Verilerinizin Toplanması, İşlenmesi, Amacı ve Hukuki Sebebi
https://atasem.atauni.edu.tr/ İnternet Sitemizde açılan online kurslara kayıt sürecinde
bizimle paylaştığınız evraklarda bulunan aşağıda sayılan kişisel verileriniz ön kayıt
başvurunuzun oluşturulması, kayıt talebinizin değerlendirilmesi, kayıt süreçleri, kayıt silme,
düzeltme işlemlerini gerçekleştirme amaçlarıyla; KVKK 4. maddesinde belirtilen ilkelere
uygun olarak KVKK 5. maddesinde belirtilen; bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla
doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin
işlenmesinin gerekli olması, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin
zorunlu olması hukuki sebeplerine dayalı olarak bir kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla
otomatik ve otomatik olmayan yollarla işlenecektir.
1.1. Kimlik (Nüfus Cüzdanı Fotokopisi, T.C. Kimlik Numarası, Ad-Soyad, Doğum
Yeri/ Tarihi), Mesleki Deneyim (Çalıştığınız Kurum, İş Unvanınız), Finans (Ödeme
dekontunda yer alan kişisel verileriniz, Banka IBAN numaranız, Ödeme Şekli, Ödeme
Miktarı) şeklindeki kişisel verileriniz.

1.2. Kurs sürecinde sizlerle iletişim kurabilmek amacıyla veri sorumlusunun meşru
menfaati, bir hakkın tesisi hukuki sebeplere dayalı olarak İletişim (adres, e-posta
adresi, telefon no) kişisel verileriniz işlenecektir.
2. Kişisel Verilerinizin Aktarılması
2.1. Kişisel Verileriniz, ilgili mevzuattan doğan bilgi ve belge paylaşımına ilişkin
yükümlülüklerini ve ayrıca diğer hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek amacıyla
talep edilmesi halinde ‘’Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşlarına’’ aktarılabilecektir.
(Örn: YÖK, Milli Eğitim Bakanlığı, Mahkemeler, Kolluk kuvvetleri)
3. Haklarınız
Üniversite tarafından verilerinizin işlendiği ve Üniversite’nin verilerinizi veri sorumlusu sıfatı
ile işlediği ölçüde kişisel verileriniz bakımından 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması
Kanunu’nun 11. maddesi uyarınca aşağıda bulunan haklara sahipsiniz:
“Herhangi bir kişisel verinizin işlenip işlenmediğini öğrenme; işlenme faaliyetlerine ilişkin olarak
bilgi talep etme; işlenme amaçlarını öğrenme; yurt içinde veya yurt dışında üçüncü kişilere
aktarılmış olması durumunda bu kişileri öğrenme; eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde
bunların düzeltilmesini isteme; işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması veya
Üniversite’nin söz konusu verileri işleyebilmek için hukuki dayanağı veya meşru menfaatinin
bulunmaması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme; Üniversite’den,
yine Üniversite tarafından yetkilendirilen ve kişisel verileri işleyen üçüncü kişilerin bu bölüm
kapsamındaki haklarınıza saygı duymasını sağlamasını talep etme; Kişisel verilerin otomatik
sistemler vasıtasıyla işlenmesi sonucu ortaya çıkabilecek aleyhte sonuçlara itiraz etme ve;

kanuna aykırı bir şekilde işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın tazmin
edilmesini isteme.”
4. Veri sorumlusuna Başvuru
Kanunun ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi, “Veri
Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” göre Üniversitemizin fiziki
adresine bizzat başvurarak yazılı olarak, noter aracılığıyla, kayıtlı elektronik posta ile veya
kimliğinizin daha önce teyit edilmiş olması şartıyla elektronik posta üzerinden Üniversitemiz
elektronik posta adresine iletebilirsiniz.
5. Veri Sorumlusu Bilgilendirmesi
Aşağıda detaylı kurumsal bilgileri yayınlanan Atatürk Üniversitesi olarak, 6698 sayılı Kişisel
Verilerin Korunması Kanunu uyarınca Veri Sorumlusu sıfatıyla kişisel verilerinizi ilgili
mevzuata uygun olarak kullanacağız.
Veri sorumlusu Ünvanı
E-posta adresi
KEP Adresi
Fiziki Posta adresi

: Atatürk Üniversitesi
: veri@atauni.edu.tr
: atauni@hs01.kep.tr
: Üniversite Atatürk Üniversitesi Kampüsü, 25030 Yakutiye

