
 

ÖZEL GALİLEO GALİLEİ İTALYAN LİSESİ   

EĞİTİM VE ETKİNLİK KATILIMCILARI AYDINLATMA METNİ 

 

İşbu aydınlatma metni,  veri sorumlusu sıfatıyla ÖZEL GALİLEO GALİLEİ İTALYAN LİSESİ   tarafından 

toplanan, saklanan ve işlenen kişisel verilerinize ilişkin olarak KVKK’nun “Veri Sorumlusunun Aydınlatma 

Yükümlülüğü” başlıklı 10. Maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul 

Ve Esaslar Hakkında Tebliğ uyarınca eğitmen, eğitim katılımcısı, etkinlik katılımcısı, öğrenci, veli ve 

eğitim ve etkinlik kapsamında  kişisel verileri işlenen diğer üçüncü şahısların bilgilendirilmesi amacıyla  

hazırlanmıştır. Bu Aydınlatma Metni, ÖZEL GALİLEO GALİLEİ İTALYAN LİSESİ  ’nin gerçekleştirdiği 

eğitim ve etkinlik faaliyetine   katılan tüm gerçek kişiler için oluşturulmuştur 

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMAÇLARI 

Katılımcılara ait işlenen kişisel veriler; Eğitim ve etkinliğe katılırken  paylaşılan;  Ad-soyadı, T.C. Kimlik 

numarası, mesleki unvan, mail ve telefon iletişim bilgileri, öğrenci belgesi,  eğitim ve etkinlik sırasında 

çekilen, kaydedilen ses kaydı,  fotoğraf ve videolar ve eğitimci ve etkinlik düzenleyicilerine ait finansal 

bilgilerdir. 

Kişisel verileriniz;  Lise  tarafından duyuruların yapılması, eğitimlerin  planlanması, uzaktan veya 

çevrimiçi eğitim süreçlerinin yürütülmesi,  seminer/konferans/toplantı gibi etkinlik veya webinar 

düzenlemesi, eğitim ve etkinliklerin  gerçekleştirilmesi, eğitim, etkinlik kayıt işlemlerinin yapılması, 

etkinlikte ve/veya webinarda konuşulan hususların ilgili kitlelere ulaştırılması,  etkinlik sonrasında 

memnuniyet/verimlilik analizi/anketi yapılması, eğitim ve  etkinlik neticesinde oluşan katılım, teşekkür 

belgeleri ve ödüllerin dağıtılması, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, eğitim faaliyetleri ile ilgili  saklama ve 

arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi amaçlarıyla; KVKK 5’inci ve 6’ncı maddelerinde yer alan hukuki  işleme 

şartlarına ve  KVKK 4’üncü madde de belirtilen kişisel veri işleme ilkelerine uygun şekilde işlenmektedir. 

Ses kaydı ve ve görüntü alınması gibi biyometrik veri kapsamında değerlendirilebilecek bazı özel nitelikli 

kişisel verilerin işlenmesi açık rıza uygulamasına tabidir. Bu veriler okul tanıtımının ve haberlerinin 

medyada, sosyal medyada yer alması amacıyla  işlenebilmektedir. 

 

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLANMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ 

Kişisel veriler, eğitim faaliyetlerimizin yürütülmesi,  iletişimin sağlanması sizleri daha sonraki 

etkinliklerimizden haberdar etme amacıyla; “Eğitim Katılım Formu”doldurulması,   internet sitesi veya e-

posta aracılığıyla elektronik olarak bilgi alınması, şahsen yapılan görüşmeler  ya da telefon aracılıyla 

sözel olarak toplanmaktadır.  

Kişisel veriler, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu  Madde .5/2 f'de yer alan ‘İlgili kişinin temel hak ve 

özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin 

zorunlu olmasi’  hukuki şartı kapsamında işlenmektedir. 

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN 3. KİŞİLERE AKTARILMASI VE AMACI 

Kişisel verileriniz, talepleri halinde kanunen bilgi vermekle mükellef olduğumuz  yetkili kamu kurumlarına, 

Milli Eğitim Bakanlığı ilgili birimlerine, eğitim ve etkinliğin değerlendirilmesi amacıyla eğitimcilere, 

okulumuz yöneticileri ve okul aile birliği yönetimine aktarılabilmekte; eğitim ve etkinlik kapsamında elde 

edilen fotoğraf, video gibi kişisel verileriniz sadece eğitimin veya okulun  tanıtımı, bilgilendirilmesi ve 

eğitim  faaliyetlerinin yürütülmesi amacı ile sosyal medya hesapları aracılığı ile paylaşılabilmektedir.. 

HAKLARINIZ 

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

kişisel veri sahibinin haklarını eğitmen, eğitim katılımcısı, etkinlik katılımcısı öğrenci, veli ve eğitim ve 

etkinlik kapsamında  kişisel verileri işlenen diğer üçüncü şahıslara bildirmekte, bu hakların nasıl 

kullanılacağı konusunda veri sahibine yol göstermektedir.  

İlgili kişi hakları KVKK 11. Maddede düzenlenmiştir. 

KVKK’nun 11. Maddesi uyarınca 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  tarafından 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 

Ünvanı      : Özel Galileo Galilei İtalyan Lisesi  

Telefon     :  0 (212) 244 4225 

                      0 (212) 245 7849 

Adres      :  Turnacıbaşı Caddesi No:20 Beyoğlu – İstanbul 

E-Post      :  info@galileilisesi.k12.tr 
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