6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA AYDINLATMA METNİ
Darüşşafaka Cemiyeti, babası olmayan maddi durumu yetersiz, başarılı çocuklara karşılıksız eğitim –
öğretim hizmeti vermek amacıyla kurulmuştur. Cemiyet bu amacını gerçekleştirmek için 1863 yılından beri
faaliyet göstermekte olup, halen babası ve/veya annesi olmayan maddi durumu yetersiz çocuklara ortaokuldan
itibaren kapılarını açarak, tamamen değerli bağışçılarının katkılarıyla karşılıksız olarak okutup, topluma yararlı
bireyler olarak yetiştirmektedir. Darüşşafaka Cemiyeti bu niteliğiyle halka mal olmuş, bilinirliği olan ve kamu
yararına çalışan bir dernektir.
İşbu Aydınlatma Metni’nde, kişisel verilerinizin, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”)
ve ilgili mevzuata uygun olarak, veri sorumlusu, “Darüşşafaka Mah. Darüşşafaka Cad. No:5/9 Maslak 34457
Sarıyer / İSTANBUL” adresinde yer alan Darüşşafaka Cemiyeti (“Darüşşafaka” veya “Cemiyet”) nezdinde
işlenmesine ilişkin esaslar aşağıda belirtilmiştir.
1.

Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

Darüşşafaka Giriş Sınavına katılım neticesinde toplanan kişisel verileriniz ve/veya çocuğunuza ait veya vasisi
olduğunuz çocuğa ait kişisel veriler, Kanun tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve Kanun’un 5. ve 6.
maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde; Darüşşafaka Giriş Sınavı’na katılımınızın
sağlanması, söz konusu sınavın değerlendirilmesi, Darüşşafaka Eğitim Kurumlarına giriş süreçlerinin yönetilmesi,
iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, Cemiyetimizin tanınırlığının artırılması amaçlarıyla işlenmektedir.
2.

İşlenen Kişisel Verilerin Aktarıldığı Yerler ve Aktarım Amacı

Kişisel verileriniz, Kanun’a uygun olarak Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve
amaçları dâhilinde yetkili kamu kurum ve kuruşlarından talep gelmesi halinde söz konusu kuruma/kuruluşa
aktarılabilmektedir. Kişisel verilerin işlenme amacı ile verilerin aktarım amacı paralellik göstermektedir.
3.

Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemleri ve Hukuki Sebepleri

Kişisel verileriniz, işbu Aydınlatma Metni’nde belirtilmiş olan amaçlar doğrultusunda doldurmuş olduğunuz
Darüşşafaka Giriş Sınavı Başvuru Formu’nu doldurmanız vasıtasıyla otomatik olmayan yöntemlerle elektronik
veya fiziki ortamda toplanmaktadır. Kişisel verileriniz Kanun kapsamında açık rızanızın alınması hukuki
sebepleriyle işlenmektedir. Toplanan kişisel verileriniz, Kanun’un m. 5/1 hükmü uyarınca açık rızanızın alınması,
Kanun’un m. 5/2 (c) hükmü uyarınca bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla ilgili olması nedeniyle tarafınıza ait
kişisel verilerin işlenmesinin zorunlu olması, Kanun’un m. 5/2 (e) hükmü uyarınca bir hakkın tesisi, kullanılması
veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması, Kanun’un m. 5/2 (f) hükmü uyarınca temel hak ve
özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla meşru menfaatlerimiz için veri işlemenin zorunlu olması hukuki
sebeplerine dayanılarak toplanmaktadır.
4.

Veri Sorumlusuna Başvuru Yolları ve Haklarınız

Kanun’un 11. maddesi uyarınca, Cemiyetimize başvurarak, kişisel verilerinizin; a) işlenip işlenmediğini öğrenme,
b) işlenmişse bilgi talep etme, c) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, d) yurt
içinde / yurt dışında transfer edildiği tarafları öğrenme, e) eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, f)
Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme, g) aktarıldığı 3.
kişilere yukarıda sayılan (e) ve (f) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, h) münhasıran
otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, i) Kanun’a
aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz.
Yukarıda
sıralanan
haklarınıza
yönelik
başvurularınızı,
internet
sitemizde
yer
alan
https://www.darussafaka.org/kisisel-verilerin-korunmasi/basvuru-proseduru
adresinden
ulaşabileceğiniz
Darüşşafaka Cemiyeti Başvuru Formu’nu doldurarak “Darüşşafaka Mah. Darüşşafaka Cad. No:5/9 Maslak 34457
Sarıyer/İstanbul” adresine yahut kvkk@darrusafaka.org adresine kayıtlı elektronik posta adresi, güvenli
elektronik imza, mobil imza ya da tarafınızca veri sorumlusuna daha önce bildirilen ve veri sorumlusunun
sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle iletebilirsiniz.
Darüşşafaka olarak taleplerinizi, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak
sonuçlandırır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde ücret alınabilir. Darüşşafaka talebi kabul
edip işleme koyabilir veya gerekçesini açıklayarak talebi yazılı usulle reddedebilir.
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Yukarıda belirtilen prosedür takip edilerek gerçekleştirilen başvurunun reddedilmesi, verilen cevabın yetersiz
bulunması veya süresinde başvuruya cevap verilmemesi hâllerinde, cevabın tebliğini takiben otuz ve her hâlde
başvuru tarihinden itibaren altmış gün içinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na (“Kurul”) şikâyette bulunma hakkı
mevcuttur. Ancak başvuru yolu tüketilmeden şikâyet yoluna başvurulamaz.
Kurul, şikâyet üzerine veya ihlal iddiasını öğrenmesi durumunda resen, görev alanına giren konularda gerekli
incelemeyi yapar. Şikâyet üzerine Kurul, talebi inceleyerek ilgililere bir cevap verir. Şikâyet tarihinden itibaren
altmış gün içinde cevap verilmezse talep reddedilmiş sayılır. Şikâyet üzerine veya resen yapılan inceleme
sonucunda, ihlalin varlığının anlaşılması hâlinde Kurul, tespit ettiği hukuka aykırılıkların veri sorumlusu tarafından
giderilmesine karar vererek ilgililere tebliğ eder. Bu karar, tebliğden itibaren gecikmeksizin ve en geç otuz gün
içinde yerine getirilir. Kurul, telafisi güç veya imkânsız zararların doğması ve açıkça hukuka aykırılık olması hâlinde,
veri işlenmesinin veya verinin yurt dışına aktarılmasının durdurulmasına karar verebilir.
Verilerinizin Darüşşafaka nezdinde hassasiyetle korunduğunu belirtir bize duyduğunuz güven için teşekkür ederiz.
Kişisel Verilerimin İşlenmesine İlişkin Rıza Beyanı
Kişisel verilerimin tarafıma Veri Sorumlusu Darüşşafaka Cemiyeti tarafından iletilen aydınlatma metni
kapsamında işlenmesine ve talep edilmesi halinde kamu kurum ve kuruluşlarına aktarılmasına, ilerleyen
süreçlerde Cemiyet faaliyetlerinden, gelişmelerinden ve etkinliklerinden haberdar etmek amacıyla tarafımla
iletişime geçilmesine özgür irademle açık rıza göstermekteyim. Çocuğumun veya vasisi olduğum çocuğun
okulunda çalışmakta olan okul müdürüne ve öğretmenine/öğretmenlerine ilişkin kişisel verileri kendilerini
aydınlattıktan ve onaylarını aldıktan sonra sizinle paylaştığımı beyan ederim.
Ad Soyad
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İmza
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Vesikalık
Fotoğraf

DARÜŞŞAFAKA GİRİŞ SINAVI
BAŞVURU FORMU

ÖĞRENCİ BİLGİLERİ
Adı - Soyadı
TC Kimlik No
Doğum Tarihi
Öğrencinin Vefat Eden Ebeveyni

Anne

Baba

Anne ve Baba

ÖĞRENCİNİN OKUL BİLGİLERİ
Okul Adı
Sınıfı
Okulun Bulunduğu İlçe
Okul Telefon No
Okul Müdürünün Adı - Soyadı
Öğretmenin Adı - Soyadı

Okulun Bulunduğu İl

ÖĞRENCİNİN VELİ BİLGİLERİ
Adı - Soyadı
Öğrenciye Yakınlığı
Cep Telefonu No
Ev Adresi
E-Posta adresi

Diğer Bilgiler - Lütfen, cevaplarınızı çarpı (X) ile işaretleyin.
Okulumuzu
nereden ya da
kimden duydunuz?
Sınava hangi ilde
girmek
istiyorsunuz?

Başvuru Tarihi

Öğretmenden ( )

Bir yakınımızdan ( )

Muhtardan ( )

Sınav davet belgesinden ( )

Diğer (Belirtin):

Adana ( )
Ağrı ( )
Ankara ( )
Antalya ( )
Balıkesir ( )
Bursa ( )

Denizli ( )
Diyarbakır ( )
Erzurum ( )
Eskişehir ( )
Gaziantep ( )
Hatay ( )

Malatya ( )
Mardin ( )
Mersin ( )
Samsun ( )
Siirt ( )
Sivas ( )

........../........../20.......

Gazeteden ( )

İstanbul ( )
İzmir ( )
Karabük ( )
Kayseri ( )
Kocaeli ( )
Konya ( )

Televizyondan ( )

Radyodan ( )

Şanlıurfa ( )
Tekirdağ ( )
Trabzon ( )
Van ( )

Velinin İmzası

Önemli Not
Sınav Başvurusu Aday Kaydı:
1. Aday kaydı için başvurular online ya da elden yapılabilir.
2. Başvuru belgelerinin Darüşşafaka Ortaokuluna elden ya da postayla ulaştırılması zorunludur.
Başvuru Belgeleri:
1. Doldurulan Darüşşafaka Giriş Sınavı Başvuru Formu
2. Adayın okumakta olduğu ilkokul müdürlüğünden alınacak, “ilkokul 4. sınıf öğrencisi olduğunu gösterir imzalı ve mühürlü belge” (Okul karnesi kabul edilmez.)
3. Nüfus cüzdanı fotokopisi
4. Vukuatlı aile nüfus kaydı örneği (Suret, fotokopi, muhtar belgesi, ölüm tutanağı kabul edilmez.)
5. Adayın iki (2) adet yeni çekilmiş vesikalık fotoğrafı
Kesin kayıt hakkı;
1. Öğrencilerin, sınavı kazandıktan sonra kendilerine bildirilen tarihlerde sağlık kuruluna girmek üzere okula gelmelerine,
2. Sağlık kurulunun öğrencinin yatılı okula kabulüne bir engel olmadığına ilişkin rapor vermesine,
3. Darüşşafaka’nın belirlediği tarihlerde yapılacak olan mali durum araştırmasının sonucuna bağlıdır.
* Okulun “Sağlık Kurulu” davetine uymayan, “mali durum araştırması” sürecine katılmayan aday, sınavda başarılı olsa da kayıt hakkı kazanamaz.
*Kişisel verilerin korunmasına ilişkin aydınlatma metnini okudum.
Adres: Darüşşafaka Ortaokulu - Darüşşafaka Caddesi No: 5/9 Maslak 34457 Sarıyer – İstanbul
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