ZOOM/ MİCROSOFT TEAMS Vb. PROGRAMLAR İÇİN
KATILIMCI AYDINLATMA METNİ
Atatürk Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından düzenlenen
eğitime katılma talebinde bulunan katılımcılar kişisel verilerinin aşağıda açıklanan amaçlar
doğrultusunda doldurdukları kayıt formu aracılığıyla elde edildikten sonra kişisel verileri veri
tabanına işleyen yazılımı aracılığıyla otomatik yollarla elde edilerek işlenmesi ve aktarılması
hakkında veri sorumlusu sıfatıyla Atatürk Üniversitesi (‘’Üniversite’’) tarafından 6698
Sayılı Kişisel Verilerin
Korunması Kanunu’nun 10.maddesinde düzenlenen Veri
sorumlusunun aydınlatma yükümlülüğü hükümleri kapsamında aydınlatılmaktadır.
1. Kişisel Verilerinizin İşlenmesi, Amaçları ve Hukuki Sebepleri
Eğitim sunucuları yurt dışında bulunan online görüntülü görüşme platformu üzerinden
yapılacak olup Kamera ve mikrofonu aktif etmeniz durumunda toplantılardaki ses ve
görüntü kayıtlarınız şeklindeki görsel ve işitsel verileriniz etkinliğin gerçekleştirileceği
platform tarafından işlenmektedir. Ayrıca, Chat ekranından sorduğunuz sorular
konuşmacılarımız tarafından okunarak diğer katılımcılar ile sözlü olarak paylaşılcaktir.
Lütfen eğitime katılmadan önce Uzaktan görüşme platformun’un gizlilik politikasını
okuyunuz. Görsel ve işitsel kişisel verileriniz, Üniversitemiz tarafından doğrudan
toplanmamakta, katılımcıları bir araya getiren Uzaktan Görüşme platformunun görüntülü
toplantı organize edilmesi için oluşturduğu kendi yöntemleri ile toplanmaktadır.
2. Kişisel Verilerinizin Aktarılması, Amacı Ve Hukuki Sebebi

2.1.

Kişisel Verileriniz; Gerektiğinde ilgili mevzuattan doğan bilgi ve belge paylaşımına
ilişkin yükümlülüklerimizi ve ayrıca diğer hukuki yükümlülüklerimizi yerine
getirmek amacıyla kanunlarda açıkça öngörülmesi, veri sorumlusunun hukuki
yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması ve veri sorumlusunun
meşru menfaati hukuki sebeplerine dayalı olarak ‘’Yetkili Kamu Kurum Ve
Kuruluşları‘’ ile paylaşılmaktadır.

2.2.

Eğitimlerde yer almanız ses, görüntü ile katılım sağlamanız halinde bu
verileriniz ve paylaştığınız diğer kişisel verileriniz, eğitimi gerçekleştirebilmek
amacıyla veri sorumlusunun meşru menfaati, ilgili kişinin kendisi tarafından
alenileştirilmiş olması hukuki sebeplerine dayalı olarak
diğer katılımcılar
tarafından görülebilmektedir.

2.3.

Kişisel Verileriniz; eğitimlerin gerçekleştiği uzaktan görüşme platformu
uygulaması, yurtdışı merkezli ve sunucuları yurt dışında bulunan bir uygulama
olduğundan atölyelere katılmanız ve mikrofon ile kamera açmayı tercih etmeniz
durumunda ses ve görüntü ile katılım sağlayacağınız için görsel ve işitsel kişisel
verileriniz 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 9. maddesi uyarınca
yurtdışına aktarılmış sayılmaktadır.

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. maddesinde sayılan haklara sahipsiniz.
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 Unvanı
E- posta adresi
KEP Adresi
Fiziki Posta adresi

:
:
:
:

Atatürk Üniversitesi
veri@atauni.edu.tr

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

