
 

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA ÇALIŞANIN 
BİLGİLENDİRİLMESİ 

 
CEMRE BİLİM VE EĞİTİM HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ (“Cemre Okulları”) 
olarak, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca; Veri Sorumlusu 
sıfatıyla, işleme amacı ile bağlantılı olacak bizimle paylaşmış olduğunuz kişisel verilerinizin 
belli bir amaç doğrultusunda işlenmesi için, kaydedileceğini, depolanacağını, muhafaza 
edileceğini, yeniden düzenleneceğini, kanunen bu kişisel verileri talep etmeye yetkili kurumlar 
ile paylaşılacağını, KVKK 5. madde 2/c uyarınca Sözleşmenin kurulması ve ifası, KVKK 5. 
madde 2/a uyarınca veri işlemenin kanunlarda açıkça öngörülmesi, KVKK 5. madde 2/ç 
uyarınca veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirmesi, KVKK 5. madde 2/e 
uyarınca veri işlemenin hakkın kullanılması, tesisi ve korunması için zorunlu olması ve KVKK 
madde 5 1.fıkra uyarınca  açık rızaya dayanması hallerinde verilerin işlenebileceğini bildiririz.  
 
Cemre Okulları olarak, kişisel verilerinizin işlenme amacı; kimliğinizin tespiti için isim, soy 
isim, doğum tarihi, adres, iletişim bilgileri, cep telefonu, e-posta adresiniz gibi kişisel 
verilerinizi kaydetmek, bunlara ilişkin kayıt ve belgelerin elektronik ve/veya fiziki ortamda 
işlenme amacı doğrultusunda düzenlemek, iş akdiniz kapsamında hukuki yükümlülüklerimizi 
yerine getirmek, maaş ödemelerinin yapılması, hukuki destek alınması, özlük dosyalarının 
saklanması, ilgili mevzuat ve kurumlarca belirtilen yükümlülüklere  uymaktır. 
 
İş ilişkimiz kapsamında paylaşmış olduğunuz kişisel verileriniz belirli amaçlar ve hukuki 
dayanaklar ile 3.kişilere aktarılabilmektedir. Aktarımın yapılacağı kişi ve/veya kuruluşlar; İş 
Kanunu, İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Kanunu, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası 
Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, Vergi Usul Kanunu, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması 
Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği kurum ve kuruluşlar ile, kanunen yetkili 
kamu kurumları ve özel kişiler, yine Cemre Okulları olarak faaliyetlerimizi yürütmek üzere 
sözleşmeli olarak hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız, her türlü kişisel verilerin muhafazası, 
yetkisiz erişimlerin önlenmesi ve hukuka aykırı olarak işlenmelerini önlemek gibi Cemre 
Okulları ile birlikte müşterek ve müteselsilen sorumlu olan diğer 3. Kişi ve kuruluşlardır.  
 
Kişisel verileriniz, bize ilettiğiniz yöntemler doğrultusunda fiziki veya elektronik ortamlarda 
toplanabilir.  
 
KVKK’nın 11. Maddesi gereği bize bilgi@cemrekoleji.com adresine mail atarak, bizzat elden 
adrese ileterek, noter kanalıyla veya Kanun’da belirtilen yöntemler ile göndererek kişisel 
verilerinizin; 

a) işlenip işlenmediğini öğrenme, 
b) işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, 
c) işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, 
ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, 
d) 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) münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine 
bir  



 

sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, 
ğ) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini 
talep etme,  

hakkına sahipsiniz.  

Başvurunuz, talebinizin niteliği doğrultusunda en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz 
olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak, işlemin Cemre Okulları için ayrıca bir maliyet gerektirmesi 
durumunda, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret 
alınabilecektir. 

 

Yukarıdakileri kabul ediyorum. 

İsim: 

İmza: 

Tarih: 


