
 

 

 

 

 

 

BEŞTEPE KOLEJİ  

YAZ OKULU KAYIT ve FAALİYETLERİNE İLİŞKİN 

VELİ AÇIK RIZA METNİ 

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu nezdinde veri sorumlusu sıfatına haiz ESS Eğitim 

Hizmetleri A.Ş. ye bağlı Beştepe Koleji (“Okul”) olarak “Veli” sıfatınız nedeniyle Kişisel Verilerin 

Korunması mevzuatı kapsamında açık rızayı gerektirmeyen istisnai haller haricinde kalan 

faaliyetlerimiz bakımından velisi bulunduğunuz öğrenci/öğrencilere ait kişisel verilerin işlenmesi 

kapsamında aşağıdaki hususlara ilişkin açık rızanızı talep ediyoruz: 

 Beştepe Koleji Yaz Spor Okulu Kayıt Formu ve kayıt esnasında “Kurum”a ilettiğim Sağlık 

Bilgi Formu ile velisi bulunduğum öğrenciye ait kimlik bilgisi kategorisi kapsamında öğrenci ad, soyad 

bilgileri, T.C. no, cinsiyet, doğum tarihi bilgileri; adres bilgisi kapsamında ev adresi bilgisi, eğitim bilgisi 

kapsamında okumakta olduğu okul bilgisi; fotoğraf, video gibi ses ve görüntü kaydı içeren kişisel veriler 

ile yasal mevzuat hükümlerince özel nitelikte veri olarak addedilen sağlık verileri kapsamında; kalp, 

akciğer, romatizma, böbrek, karaciğer, şeker  hastalığı; sara- bayılma nöbetleri, sarılık, kanama 

bozukluğu (hemofoli), orta kulak iltihabı, verem, fıtık, yüksek- düşük tansiyon, guatr, göz- görme kaybı, 

belirgin işitme kaybı, ruhsal bozukluk, geliştirilmiş trafik kazası, kafa travması, geçirilmiş sakatlıklar, 

sürekli kullanılan ilaçlar, geçirilmiş ameliyatlar, kan grubu, geçirdiği hastalık, alerjik durumu, kullandığı 

ilaç bilgisi gibi özel nitelikte olan kişisel verilerin, “Beştepe Koleji” nezdinde Yaz Spor Okulu faaliyetleri 

yürütülürken öğrencinin fiziksel ve ruhsal sağlığına uygun eğitim faaliyetlerinin sunulabilmesi, sağlık 

durumu hakkında bilgi sahibi olunarak herhangi bir rahatsızlığa karşı gerekli önlemlerin alınabilmesi, 

acil bir durum halinde yahut gerekli görüldüğü takdirde uygun müdahalen yapılabilmesi yahut 

durumun gerektirmesi halinde yetkili Sağlık Kurum ve Kuruluşları ile paylaşılması ve yetkili sağlık 

görevlilerinin doğru bilgilendirilebilmesi amacıyla ilgili aydınlatma metninde yer alan üçüncü kişilerle 

paylaşılmasına ve bu paylaşımın 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanuna’ na aykırılık teşkil 

etmeyeceğine rıza gösterdiğimi beyan ederim. 

Yaz Okulu Faaliyetleri kapsamında, Kurum içerisinde veya dışarısında gerçekleşecek olan 

etkinliklerde öğrencilerimizin ve kurumun aktivitelerinin ve başarılarının paylaşılması, kurumun 

tanıtım faaliyetlerinin yürütülebilmesi amacıyla öğrencilerimize ait fotoğraf, video gibi ses ve görüntü 

kayıtları gibi görsel ve işitsel veri kapsamında yer alan kişisel veriler kurumun sosyal medya 

hesaplarında (instagram, youtube vb.), internet sitesinde, panolarda ve bültenlerde yer alabilecektir. 

Sosyal paylaşım sitelerinin yurtdışı merkezli olması nedeniyle yapılan bu paylaşımlarda 

öğrencilerimize ilişkin video ve fotoğraf gibi ses ve görüntü kaydı içeren kişisel verilerin yurtdışına 

aktarılması söz konusudur. 

Beştepe Koleji tarafından hazırlanan Beştepe Koleji Yaz Okulu Kayıt ve Faaliyetlerine İlişkin Veli 

Aydınlatma Metni ve Beştepe Koleji Yaz Okulu Kayıt ve Faaliyetlerine İlişkin Veli Veli Açık Rıza Metni 

ile bilgilendirildiğimi, yukarıda yer alan hususlara bilerek ve isteyerek rıza gösterdiğimi beyan ederim.  
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