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ONAM FORMU
İşbu Aydınlatma Metninin amacı 6698 sayılı “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” 10.
Maddesi gereğince kişisel verilerinizin alınma şekilleri, işlenme amaçları, hukuki nedenleri ve
haklarınız konularında bilgilendirme sağlamaktır. Anabilim Eğitim Kurumları, kişisel
verilerinizin hukuka uygun olarak toplanması, saklanması ve paylaşılmasını sağlamak ve
gizliliğinizi korumak amacıyla mümkün olan en üst seviyede güvenlik tedbirlerini almaktadır.
1- Veri Sorumlusu : 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca veri sorumlusu
Anabilim Eğitim Kurumlarının sahibi ve kurucusu Anadolu Öğretim ve Eğitimcilik A.Ş. olup
(bundan sonra “Anabilim” olarak anılacaktır) kişisel verileriniz Anabilim tarafından aşağıda
açıklanan kapsamda toplanacak ve işlenebilecektir.
2- Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği : İlgili mevzuat çerçevesinde tarafınızca verilen
ve/veya otomatik olarak toplanan kişisel verileriniz, Anabilim Eğitim Kurumlarının eğitim,
sosyal ve kültürel hizmetlerinin tanıtılması, bu hizmetlerden faydalanmanız için gerekli
çalışmaların yapılması; Anabilim markası altında üretilen sunulan ürün ve hizmetlerin
tanıtılması; Anabilim Eğitim Kurumlarının ve Anabilim markasının her türlü pazarlama,
bilgilendirme, tanıtım, etkinlik ve benzeri faaliyetlerinde kullanılması; ilgili mevzuat hükümleri
uyarınca kamu kurum ve kuruluşları, yargı organlarınca talep edilebilecek raporlama,
bilgilendirme ve diğer benzeri gereklilik ve yükümlülüklerinin yerine getirilmesi; Anabilim
Eğitim Kurumları tarafından sizinle faaliyet ve eğitim hizmetlerine ilişkin olarak iletişim
kurulması; Anabilim Eğitim Kurumları ve Anabilim markasının eğitim, iş ve ticari
stratejilerinin belirlenmesi amaçlarıyla, 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde düzenlenen
kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenecektir.
3) İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği : Kişisel verileriniz,
Anabilim Eğitim Kurumlarının eğitim, sosyal ve kültürel faaliyetlerini sürdürmek, eğitim
kurumunun, öğrencilerin, çalışanlarının, binalarının iç ve dış fiziksel güvenliklerini sağlamak,
hukuki ve ticari güvenliklerini temin etmek amaçlarıyla, Anadolu Öğretim ve Eğitimcilik
A.Ş.’nin hissedarı olduğu şirketlere, Anadolu Öğretim ve Eğitimcilik A.Ş. hissedarlarının
hissedarı oldukları şirketlere, iş ortaklarına, Milli Eğitim Bakanlığı, Spor Bakanlığı, SGK gibi
bakanlık ve kamu kurumlarına 6698 sayılı Yasanın 8 ve 9. Maddeleri çerçevesinde aktarılabilir.
4) Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi : Kişisel verileriniz sosyal medya,
web siteleri üzerinden yapılan dijital başvurular, çağrı merkezleri aracılığıyla yapılan sözlü
başvurular, web siteleri üzerindeki gezinme hareketleriniz ve Anabilimin iletişime geçtiği diğer
kanallar aracılığıyla toplanıp saklanacaktır. Toplanan kişisel verileriniz 6698 sayılı Yasanın
“Kişisel Verilen İşlenmesi” başlıklı İkinci Bölümü hükümleri çerçevesinde belirlenen
amaçlarla işlenerek aktarılabilecektir.
5) 6698 sayılı Kanun’un 11. Maddesi Çerçevesinde Kişisel Veri Sahibi Olarak Haklarınız:
Veri Sorumlusu Anabilim’e başvurmanız halinde sahip olduğunuz haklar aşağıda
belirtilmektedir.

a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını
öğrenme,
ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
e) Yasada öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini
isteme,
f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere
bildirilmesini isteme,
g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin
kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın
giderilmesini talep etme.
Haklarınıza ilişkin taleplerinizi yazılı olarak Anabilim Eğitim Kurumları Kampüslerine ve
anabilim@anabilim.k12.tr adresine yazılı olarak Kişisel Verileri Koruma Kurulunun belirlediği
diğer yöntemlerle tarafımıza yapabilirsiniz. Talepleriniz en kısa süre içinde ücretsiz olarak
sonuçlandırılacaktır. İşlemin ayrıca bir maliyeti var ise, Kişisel Verileri Koruma Kurulunca
belirlenen tarifedeki ücret talep edilebilecektir.

ONAY FORMU
İşbu Aydınlatma Metninde yer alan bilgileri, açıklamaları ve mevzuat uyarınca tarafıma
sağlanan hakları okudum ve anladım. İşbu Aydınlatma Metni ve Onay Formunu onaylamakla,
kişisel verilerimin mevzuat ve Aydınlatma Metni çerçevesinde Anabilim tarafından
toplanmasına, işlenmesine, kaydedilmesine, güncellenmesine ve aktarılmasına onay veririm.

