
 

ÖZEL GALİLEO GALİLEİ İTALYAN LİSESİ 

STAJYER AYDINLATMA METNİ 
 

ÖZEL GALİLEO GALİLEİ İTALYAN LİSESİ olarak veri sorumlusu sıfatıyla, kişisel verilerinizin 

güvenliği hususuna verdiğimiz önem doğrultusunda bünyemizde barındırdığımız her türlü kişisel veriniz 

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (KVKK) uygun olarak işlenmekte, saklanmakta ve 

aktarılmaktadır.  

İşbu aydınlatma metni, veri sorumlusu sıfatıyla tarafımızdan,  kişisel verileri toplanan, saklanan ve 

işlenen; Stajyer Adayları ve Stajyerlerin,  Kişisel Verilerin Korunması Kanun’unun “Veri Sorumlusunun 

Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı 10. Maddesi ile 10.03.2018 tarihli ve 30356 sayılı Resmi Gazetede 

yayımlanan ‘Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında 

Tebliğ’ uyarınca, bilgilendirilmeleri amacıyla hazırlanmıştır.   

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMAÇLARI 

Kişisel verileriniz aşağıda yer alan   kategorilerde  ve açıklanan  amaçlar doğrultusunda işlenmektedir.  

Kimlik bilgileriniz; (Ad/Soyad, İmza, TCKN, Fotoğraf) ) 

İletişim bilgileriniz; (İkamet adresi, iletişim  adresi, iletişim telefon numarası, mobil telefon numarası, e-

posta adresi) verileriniz;  Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi,  İletişim kurulması, Saklama Ve 

Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi ve staj süreclerinin 

yönetilmesi amaçlarıyla, 

Staj Süreci Bilgileriniz; Program Bilgisi, Staj Yapılan İşyeri/ Kurum Adı, /Şubesi/Bölüm Bilgisi Okul adı 

ve öğrenci numarası, Çalıştığı Firma Bilgisi, Staj Başlangıç/Bitiş Tarih Bilgisi, Staj Değerlendirme Notu, 

Ödenecek Tutar Bilgisi, ve Mesleki deneyim bilgi ve belgeleri: (CV bilgileri, diploma, okul ve eğitim 

belgeleri, mesleki yeterlik sertifikaları, bitirilen kurs belgeleriniz);  

Stajyer öğrenci statünüz kapsamında; staj başvurularının alınması ve değerlendirilmesi; Staj işlemlerinin 

planlanması ve yürütülmesi; stajyer öğrenci olarak yan haklarınızın ve menfaatleriniz korunması; eğitim- 

öğretim süresi boyunca öğrencinin almış olduğu teorik bilgilerin pratik olarak uygulanmasına imkan 

sağlanması; Staj süresince sigorta bildiriminizin ve prim ödemelerinizin yapılması; Staj sürecinde 

stajınızın değerlendirilebilmesi, staj danışmanınız tarafından tutulan gelişim raporlarınızın dosyalanması 

suretiyle stajyer yerleştirme ve takip süreçlerinin mevzuata uygun olarak yürütülmesi, İnsan Kaynakları 

Süreçlerinin Planlanması, Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi amaçlarıyla amaçlarıyla 

İmzanız, Stajyer Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi, Sözleşme Hazırlık Süreçlerinin Yürütülmesi 

amaçlarıyla,  

Kameralar vasıtasıyla işlediğimiz Görsel Verileriniz; Fiziksel mekân güvenliğinin sağlanması amacıyla,  

Referans bilgileriniz; referans kişisi hakkında KVKK mevzuatı kapsamında yapılacak bildirim 

zorunluluğunun tarafınızdan yerine getirilmesi koşuluyla, İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması, 

Çalışan ve Stajyer Adayı Seçme ve Yerleştirme Süreçlerinin Yürütülmesi  

amaçlarıyla işlenmekte ve saklanmaktadır. 

 

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN 3. KİŞİLERE AKTARILMASI VE AMACI 

ÖZEL GALİLEO GALİLEİ İTALYAN LİSESİ   Kanunun 5. Maddesinde yer alan hükümlere, 6. 

maddesinde yer alan Özel Nitelikli Kişisel verilerin işlenmesine ilişkin 8. ve 9. maddeler de yer alan 

kişisel verilerin aktarılması konusunda öngörülen düzenlemelere ve Kişisel Verileri Koruma Kurumu 

tarafından yayımlanan kararlara uygun davranmaktadır.  

Kişisel verileriniz; İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması, Stajyer Adayı seçme ve yerleştirme 

süreçlerinin değerlendirilmesi ve  yönetilmesi amacıyla hizmet alınan insan kaynakları danışmanlarına 

ve şirketlerine, eğitim süreci devam ediyorsa okulunuza,  stajyerlik göreviniz kapsamında gerektiğinde 

iş ortaklarımıza, grup şirketlerimize,   bilgi alma yetkisi olan kamu kurumlarına  aktarabilmektedir. 



 

 

VERİLERİNİZİN TOPLANMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ 

Kanunun 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendinde yer alan “hukuki sebep” ten kasıt, 

aydınlatma yükümlülüğü kapsamında kişisel verilerin Kanunun 5 ve 6 ncı maddelerinde belirtilen işleme 

şartlarından hangisine dayanılarak işlendiğidir.  

Stajyer adaylarına ve stajyerlere  ait kişisel veriler, web sitesi ve diğer dijital yollar kullanılarak, staj 

başvuru formu, yazışmalar, e-posta,yoluyla bilgi iletilmesi, mülakat değerlendirmesinde bizzat 

görüşülerek, hizmet alınan insan kaynakları şirketleri ve danışmanlarından sağlanan bilgiler ve 

referanslar aracılığı ile elektronik ve fiziksel ortamlarda toplanmaktadır. 

Kişisel verileriniz¸ Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 5. Maddede yer alan Kişisel Verilerin İşlenme 

Şartlarını açıklayan hukuki sebeplerden, 5/2-a) “Kanunlarda açıkça öngörülmesi, Madde.5/2-c: Bir 

sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait 

kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, 

Madde.5/2-ç) ‘’Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması’’, 

Madde.5/2-e: Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması hukuki 

sebeplerine, 

Referans bilgileriniz; Madde.5/2-e: Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin 

zorunlu olması, 

Kameralar vasıtasıyla işlediğimiz Görsel Verileriniz; Madde.5/2-e: Bir hakkın tesisi, kullanılması veya 

korunması için veri işlemenin zorunlu olması; mMaddelerine  uygun olarak toplanmaktadır.  

 

HAKLARINIZ 

Özel Galileo Galilei İtalyan Lisesi, Kişisel Verilerin Korunması  Kanunu’nun 10. maddesine uygun olarak,  

KVKK 11. Maddede yer alan  haklarını Okul Öğretmenlerine   bildirmekte, bu hakların nasıl kullanılacağı 

konusunda yol göstermektedir.  

İlgili kişi hakları KVKK 11. Maddede düzenlenmiştir. 

KVKK’nun 11. Maddesi kapsamında  veri sorumlularına başvurarak; 

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) 7 nci maddede 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 haklarına sahipsiniz.  

KVKK 13. Madde kapsamında Başvuru hakkınızı kullanmak istemeniz halinde;   

Başvurunuzu, Özel Galileo Galilei İtalyan Lisesi adresine yazılı ve ıslak imzalı olarak Turnacıbaşı 

Caddesi No:20 Beyoğlu – İstanbul adresine bizzat teslim edebilir, noter kanalıyla gönderebilir veya 

tarafınızdan  okulumuza  daha önce bildirilen ve okul  sisteminde kayıtlı bulunan elektronik postanız 

kanalıyla info@galileilisesi.k12.tr adresine  iletebilirsiniz. 

Başvurunuzda yer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre en geç otuz (30) gün içinde ücretsiz olarak 

sonuçlandırılacaktır   

VERİ SORUMLUSU BİLGİLERİ : Özel Galileo Galilei İtalyan Lisesi 

Telefon     :    0(212)2444225 0(212) 245 7849 

Adres                :  Turnacıbaşı Caddesi No:20 Beyoğlu – İstanbul 

E-Posta     :  info@galileilisesi.k12.tr 
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