
 

 

 

 

 

 

BEŞTEPE ARTLETİCS 

YAZ OKULU KAYIT ve FAALİYETLERİNE İLİŞKİN 

VELİ AYDINLATMA METNİ 

Bu aydınlatma metni 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’ nun (KVKK) 10. maddesi 

ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ 

kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla ESS Eğitim Hizmetleri A.Ş.’ ye bağlı Beştepe Artletics (“Kurum”) 

tarafından hazırlanmıştır. İş bu Aydınlatma Metni Beştepe Artletics Yaz Kurumu’na öğrenci kayıt 

işlemlerinin tamamlanabilmesi amacıyla kayıt esnasında sizler doldurulması talep edilen Beşte 

Artletics Yaz Spor Kurumları Kayıt Formu ile Sağlık Özgeçmiş Bilgileri Formunda yer alan veriler 

bakımından genel aydınlatma yapılmak amacını taşımaktadır. 

 “Kurum” ile yaz okuluna kayıt olacak öğrenciler arasında sözleşmenin kurulması ve ifasıyla 

doğrudan doğruya ilgili olması nedeniyle öğrencilere ve velilerine ait kişisel verilerin işlenmesinin 

gerekli olması, Kurum’un hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, eğitim- 

öğretim hakkı, maddi ve manevi varlığını geliştirme haklarının tesisi, kullanılması veya korunması için 

veri işlemenin zorunlu olması nedeniyle öğrenciyi daha yakından tanıyarak öğrencinin ihtiyaçlarına 

uygun olarak eğitim faaliyetlerini yürütmek amacıyla  öğrenci kişisel ait verileri; 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; öğrenci velisine 

ait kimlik verileri kapsamında ad soyad, imza bilgileri; iletişim bilgileri kapsamında ev-iş telefon, e-

posta bilgileri ile acil durumlarda veliye ulaşılamaması halinde bilgi verilmesi amacıyla velisi dışında 

ulaşılabilecek yakınına ilişkin kimlik bilgileri kapsamında ad-soyad; iletişim bilgileri kapsamında ev-iş 

telefon, e-posta bilgileri işlenmektedir. 

Yaz 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 kurumda 

veya kurum dışında görevli doktor, sağlık personeli, diyetisyen gibi uzmanlarla gerekli bilginin 

paylaşılabilmesi amacıyla öğrencilerin özel nitelikte verileri arasında yer alan 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 işlenmektedir. Kuruma ilettiğiniz yönteme bağlı olarak elektronik 

ya da basılı ortamda toplanmakta yukarıda belirtilen amaçlar dahilinde işlenmekte ve Bilgi İşlem ve 

Öğrenci İşleri birimi tarafından denetlenmektedir. Söz konusu veriler, işlenme amacıyla sınırlı olarak 

amacına uygun bir şekilde saklanmakta olup sadece tarafınızla ve gerekli olması halinde MEB ve 

kurumumuzda görevli olan sağlık personeli, ilk müdahalede bulunacak olan sağlık personeli yahut 

durumun gerektirmesi halinde yetkili Sağlık Kurum ve Kuruluşları ile paylaşılmaktadır.  



 

 

 

 

 

 

Söz konusu kişisel veriler gerekli görüldüğü takdirde Beştepe Artletics Veli Aydınlatma 

Metninde yer alan veri aktarımı yapılabilecek üçüncü kişilere (Beştepe Artletics Yetkilileri, Hukuken 

Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşları, Hukuken yetkili özel hukuk kişileri) kişilerin hukuki yetkisi 

dahilinde aktarılabilecektir. 

Yaz Okulu Faaliyetleri kapsamında, Kurum içerisinde veya dışarısında gerçekleşecek olan 

etkinliklerde kurumun sosyal medya hesaplarında, internet sitesinde, panolarda ve bültenlerde yer 

verilmesi, kurumun etkinliklerinin ve öğrencilerimizin 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 verileri Kurumumuza ait sosyal medya 

hesaplarında üçüncü kişilerle paylaşılmaktadır. 

Söz konusu kişisel veriler ile Özel Öğretim Kurumları ile Milli Eğitim mevzuatı başta olmak üzere, 

mevzuat ile öngörülen KVKK m.5/2-ç bendinde yer alan Kanunlarda açıkça öngörülmesi hali ile hukuki 

yükümlülüğün usulünce yerine getirilebilmesi hukuki sebepleri ile KVKK m.5/ 2-c bendinde yer alan 

Sözleşmenin Kurulması ve İfası, hukuki sebebine dayanarak ilettiğiniz yönteme göre elektronik veya 

fiziksel ortamda işlenmektedir.  

Söz konusu bu özel ve genel nitelikte kişisel veriler yasal yükümlülüklerin sona ermesi ve meşru 

menfaatin ortadan kalmasıyla beraber ilk periyodik imha döneminde imha edilmekte ve 

depolanmamaktadır. 

KVKK’ nın ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi “Veri 

Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” göre Beştepe Koleji Çayyolu Kampüsü, Park 

Caddesi No:7, Çayyolu, Çankaya/ANKARA adresine yazılı olarak, kurumumuz internet sitesinde yer alan 

başvuru formunu doldurarak veya daha önce bildirdiğiniz ve kayıtlarımızda yer alan elektronik posta 

adresinizi kullanarak bilgi@bestepekoleji.com adresine iletebilirsiniz. 

 Başvurunuzun ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu 

tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınabilecektir. 

          Beştepe Artletics 
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