
ÖZEL GALİLEO GALİLEİ İTALYAN LİSESİ 

MALİ MÜŞAVİR, SÖZLEŞMELİ AVUKAT VE OKUL DOKTORU VE 

SAĞLIK ÇALIŞANLARI   

KVKK  AYDINLATMA METNİ 
Özel Galileo Galilei İtalyan Lisesi kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması 

Kanununa uygun olarak işlenmesine ve korunmasına büyük önem vermektedir.  

İşbu aydınlatma metni, Özel Galileo Galilei İtalyan Lisesi tarafından kişisel verileri işlenen  Mali 

Müşavir, Sözleşmeli Avukat ve Okul Doktoru ve Okul Hemşiresinin  Kişisel Verilerin Korunması 

Kanununun “Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı 10. Maddesi ile Aydınlatma 

Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul Ve Esaslar Hakkında Tebliğ uyarınca, 

bilgilendirilmeleri amacıyla  hazırlanmıştır.   

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMAÇLARI 

Mali Müşavir, Sözleşmeli Avukat ve Okul Doktoru ve Okul Hemşiresinin  işlenen kişisel verileri ve 

işlenme  amaçları aşağıda yer almaktadır.:  

Kimlik bilgileri; (TC kimlik kartı bilgileri, Mali Müşavir, Avukat sicil bilgileri)ve  İletişim bilgileri (İkamet 

adresi, iş adresi, iş ve  mobil telefon numarası, e-posta adresi, kep adresi ) 

Eğitim bilgileri: Diploma, mesleki sertifikalar, Lisans bilgileri. 

Bu bilgiler ;İmzalanan sözleşmeler ve protokollerle ilgili iş ve işlemleri ifa edebilmek,  

İş sürekliliğinin sağlanması ve  faaliyetlerin mevzuata uygun yönetilmesi  yürütmek, hizmet sağlayıcılar 

ve  çalışanlarıyla ilişkilerin yönetmesi,  

Sözleşme bilgileriniz (İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri), 

İmzalanan sözleşmeler ve protokollerle ilgili iş ve işlemleri ifa edebilmek, İş sürekliliğinin sağlanması 

faaliyetlerini yürütmek, hizmet sağlayıcılar tedarikçiler, danışmanlar  ve bu ilgili kişilerin çalışanlarıyla 

ilişkilerin yönetmesi, ilgililerin sözleşme yükümlülüklerine uygun davranıp davranmadığının 

denetlenmesi, raporlanması,  

Finansal Bilgiler: TC kimlik, banka hesap numarası, banka iban numarası, fatura ve ödeme bilgileri, 

birlikte kimlik ve iletişim bilgileriniz; Muhasebe kaydı ve cari kart açılması, Finans ve Muhasebe 

İşlerinin Yürütülmesi, yapılacak ödemelerin takip edilmesi, ücretlendirme, faturalandırma, raporlama  

işlemlerinin yürütülmesi amaçlarıyla işlenmektedir. 

Hukuki İşlem Bilgileriniz; ihtilaf veya dava durumlarında yetkili ve görevli kamu kurum ve kuruluşlarına 

ve mahkemelere karşı hukuki yükümlüklerimizi yerine getirmek ve aramızda doğabilecek 

uyuşmazlıklarda delil olarak kullanılmak amaçlarıyla ; 

Görsel Verileriniz; Kamera kaydı, Fiziki mekan güvenliğinin sağlanması amacıyla işlenmektedir. 

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN 3. KİŞİLERE AKTARILMASI VE AMACI 

Kişisel verileriniz, Kanun ve sair mevzuat kapsamında mevzuattan kaynaklanan yükümlülükleri yerine 

getirmek amacıyla;  yetkili ve görevli kamu kurum ve kuruluşlarına,  aramızda doğabilecek hukuki 

uyuşmazlıklarda delil olarak kullanılmak amacıyla her türlü yargı makamına,  iş faaliyetlerinin denetimi 

ve  faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi amaçlarıyla danışmanlık aldığımız üçüncü kişilere, okul 

aile birliğine ve Milli Eğitim Bakanlığı kurumlarına, okul içerisinde doğabilecek sağlık sorunlarıyla ilgili 

hastane ve sağlık kuruluşlarına aktarılabilmektedir. 

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLANMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ 

Kişisel verileriniz, imzalanan sözleşmeler, tarafınızdan bilgi aktarılması, eğitim ve mesleki belgelerin 

temini,  okulumuz   ile yapılan yazışmalarınız, sizden alınan yazılı ve sözel  bilgiler,  e posta 

yazışmaları  kanalıyla  elektronik ve fiziksel ortamlarda toplanmakta olup, bu veriler ; 

KVKK Madde. 5/2- a) Kanunlarda açıkça öngörülmesi,  KVKK 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 şartlarına dayalı olarak işlenmektedir. İlgili kişilerin Sabıka kaydı 

ve sağlık bilgilerinin işlenmesi için açık rıza alınmaktadır.   

HAKLARINIZ 

İlgili kişi olarak haklarınız  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  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-Posta         :  info@galileilisesi.k12.tr 
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