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6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'na (bundan böyle “KVK Kanunu” olarak ifade edilecektir) göre 
Özel Akademi Sağlık Hizm. İş Sağlığı Ve Güvenliği Eğitim Paz. Tic. Ltd. Şti. sizinle ilgili kişisel verileri işlemesi 
sebebiyle veri sorumlusudur. Kanunun Aydınlatma Yükümlülüğü’ nü düzenleyen 10'uncu maddesine göre veri 
sorumluları, kişisel verilerini işledikleri gerçek kişileri bazı konularda bilgilendirmekle yükümlüdür. 

Bu bilinçle ilgili kişi olarak sizlerin kişisel verilerinizi aşağıda izah edildiği surette ve mevzuat tarafından emredilen 
sınırlar çerçevesinde işlemekteyiz. Veri Sorumlusu sıfatıyla kanunun “Veri Sorumlusunun Aydınlatma 
Yükümlülüğü” başlıklı 10. maddesi uyarınca sizleri bilgilendirmek isteriz. 

1- Veri Sorumlusu Hakkında 

KVK Kanunu uyarınca AKADEMİ olarak, Veri Sorumlusu sıfatıyla, aşağıda belirttiğimiz kişisel verilerinizi yine 
aşağıda açıkladığımız amaçlarımız kapsamında ve mevzuatta öngörülen ilkeler doğrultusunda gerekli olduğu süre 
boyunca işleyebilir, açıklayabilir ya da aktarabiliriz. 

2-  İşlenen Kişisel Verileriniz, Hukuki Sebepleri ve İşlenme Amaçları  

İşlemeye konu Kişisel Verileriniz; 

• Adı soyadı, TCKN, doğum yeri ve tarihi, medeni durumu, cinsiyeti, kimlik belgesi örneği, adres, 
telefon/faks numarası, e-posta adresi gibi iletişim bilgileriniz, 

• Üye bilgileri, vergi ve TC Kimlik numaraları, adresler, telefon numaraları, e-posta adresleri, sesli görüşme 
kayıtları,  satış kanallarındaki talep ve işlem bilgileri gibi satış aracılığı ile elde edilen veriler, 

• Site üzerinden alınan bilgiler, 
• Banka bilgileri, kredi notu bilgileri ile banka ve kredi kart bilgileri, geçmiş dönem bilgileriniz, 
• Üyelerin Fabrika, restoran, depo, dış ofis ziyaretlerinde ziyaretçi sistemine yapılan kayıtlardan, 

misafirlerin kullanımına Özel Akademi Sağlık Hizm. İş Sağlığı Ve Güvenliği Eğitim Paz. Tic. Ltd. Şti.  
tarafından sunulan Wİ-Fİ alt yapısından hizmet alabilmek için giriş yapılan ara yüzden, kamera kayıt 
sistemlerinden toplanabilmekte ve işlenebilmektedir. 

Toplanan kişisel verileriniz, KVK Kanunu tarafından öngörülen, “a) Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma, 
b) Doğru ve gerektiğinde güncel olma c) Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme, ç) İşlendikleri amaçla 
bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma, d) İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar 
muhafaza edilme” temel ilkelerine uygun olarak; KVK Kanunu;    

Md. 5/2 (a) “Kanunlarda açıkça öngörülmesi”,  

Md.5/2 (c) “Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin 
taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması”,  

Md.5/2 (ç) “Veri Sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirmesi”,  

Md.5/2 (f) “İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru 
menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” işleme şartına dayalı olarak, 

• İnsan kaynakları politikaları ve süreçlerinin planlanması ve icra edilmesi, 
• AKADEMİ tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların 

iş birimlerimiz tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi, 
• AKADEMİ tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin ilgili kişilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve 

ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek ilgili kişilere önerilmesi ve tanıtılması için gerekli olan aktivitelerin 
planlanması ve icrası, 
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• AKADEMİ tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimleri tarafından 
gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi, 

• AKADEMİ’ nin ticari ve/veya iş stratejilerinin planlanması ve icrası, 
• AKADEMİ ile iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temini, 
• Ürün ve hizmetlerin tanıtım ve pazarlaması, bunlara ilişkin sizinle iletişime geçilmesi, kampanya, indirim, 

fayda, koşul, ücretlendirme gibi hususlardan haberdar edilmeniz; üyelik, etkinliklerden yararlanma gibi 
olanaklar sağlanması ve bunların kullanımı için gerekli işlemlerin yerine getirilmesi, 

• Ürün ve hizmetlerin sunulması, ücretlendirilmesi ve faturalandırılması; sipariş edilen, satın alınan 
ve/veya kullanılan ürün ve hizmetlerle ilgili talep ettiğiniz işlemlerin gerçekleştirilmesi ve takibinin 
sağlanması, 

• Size teklif, hediye ve promosyon sunulması, hedefli tanıtım yapılması; size özel kutlama, temenni iletimi, 
ödül, çekiliş ve beğendiğiniz, tekrar erişmek isteyebileceğiniz, hatırlatılmasından memnuniyet 
duyabileceğiniz içeriklerin iletilmesi; ödül, çekiliş, yarışmaya ya da benzer bir etkinliğe katılmanız halinde 
bu kapsamda verdiğiniz bilgilerin etkinlik için kullanılması, 

• Gerekli durumlarda kimlik bilgi ve belgelerinizin teyit edilmesi; kredi notu kontrolünüzün yapılması ve 
raporlanması, suiistimallerin, kayıp ve dolandırıcılığın önlenmesi için gerekli işlemlerin yapılması, 

• Ürün ve hizmetlerin geliştirilmesi, denetimi ve analizi ile çalışanların eğitimi gibi dahili amaçlar için 
kullanılması; ürün ve hizmetlere olan ilginizin değerlendirilmesi, müşteri memnuniyetinin araştırılması; 
çağrı merkezi hizmeti sunulması, sizden gelecek soru, şikayet ve bildirimlerin cevaplanması, 

• Düzenleyici ve denetleyici kurumlarla, yasal düzenlemelerin gerektirdiği veya zorunlu kıldığı hukuki 
yükümlülüklerin yerine getirilmesi, amaçları dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın, ürün ve hizmetlerin 
çeşitlendirilmesi, ölçümlenmesi, finansal raporlamalar, yasal takip ve benzeri amaçlarla işlenebilecektir. 

amaçlarıyla işlenecektir. 

3- Kişisel Verilerinizin Aktarılması 

Kişisel verileriniz kanunlarda açıkça belirtilmiş durumlarda (Md.8/2 (a) “5 inci maddenin ikinci fıkrasında”, 
Md.8/2 (b) “Yeterli önlemler alınmak kaydıyla, 6 ncı maddenin üçüncü fıkrasında, belirtilen şartlardan birinin 
bulunması hâlinde, ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın aktarılabilir.”) talep edilmesi halinde kanunlarda 
belirtilen kamu kurumlarına (Bakanlıklar ve Cumhurbaşkanlığı kurulları gibi kamu kurum ve kuruluşları) kanunda 
öngörülen amaç ve sınırlamalar dâhilinde aktarılabilir.  

Kişisel verileriniz; 

 Kanuni yükümlülüğün yerine getirilmesi amacıyla yetkili resmi kurum ve kuruluşlar ile kanunen 
yetkilendirilmiş özel kişilere, 

 Yargısal süreçlerin yürütülebilmesi veya takibinin sağlanması amacıyla ilgili yargı makamlarına, 

 Şirket'in hizmet aldığı mesleki danışmanlar, muhasebeciler ve denetçilere,  

 Yasal yükümlülüklerimizi getirmek için hizmet aldığımız iş sağlığı ve güvenliği kurumları ve uzmanlarıyla, 

 Şirket'in ticari, idari veya sözleşmesel ilişki içinde bulunduğu kurumlara ve bankalara,  

 Taşıma ve dağıtım hizmeti veren kargo, motokurye ve lojistik firmalarına, 

 İç ilişkilerimizin yürütülmesi amacıyla grup şirketlerine 

aktarılabilecektir.  

Yurtdışına veri aktarımı yapılmamaktadır. 

 



 

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI 
KANUNU GEREĞİNCE  

MÜŞTERİ AYDINLATMA METNİ 
 

 Sayfa 3 / 4               Form No :  
 

4- Kişisel Verilerin Elde Edilme Yöntemleri 

Kişisel verileriniz, AKADEMİ tarafından sağlanan hizmet ve AKADEMİ’ nin ticari faaliyetlerine bağlı olarak 
değişkenlik gösterebilmekle birlikte; otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, onay ve/veya imzanızla 
tanzim edilen işlemlere ilişkin tüm sözleşmeler/bilgilendirme formları ve sair belgelerle, AKADEMİ birimleri ve 
bölümleri, internet sitesi, sosyal medya mecraları, mobil uygulamalar ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da 
elektronik olarak toplanabilecektir.  

5- İlgili Kişi Olarak KVK Kanunu’nun 11. Maddesinde Sayılan Haklarınız Nelerdir? 

Kişisel verisi işlenen gerçek kişilerin KVK Kanunu’nun 11. maddesi uyarınca sahip olduğu haklar aşağıdaki gibidir; 

 Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, 

 Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, 

 Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, 

 Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarılıp aktarılmadığı öğrenme ve aktarılıyor ise aktarıldığı 
üçüncü kişileri bilme, 

 Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda 
yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 

 KVK Kanunu ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini 
gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve 
bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 

 İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi 
aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, 

 Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini 
talep etme. 

Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile KVK Kanunu’nun 
11. maddesinde belirtilen haklardan kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi; 
www.ozelakademiosgb.com.tr internet adresinde yer alan Veri İlgilisi Başvuru Formunu doldurarak, formun 
imzalı bir nüshasını ‘Özel Akademi Sağlık Hizm. İş Sağlığı Ve Güvenliği Eğitim Paz. Tic. Ltd. Şti., Sultan Orhan 
Mahallesi, Yeni Bağdat Caddesi 1122 Sokak No:9/B Gebze – KOCAELİ’ adresine kimliğinizi tespit edici belgeler 
ile bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla veya KVK Kanunu’nda belirtilen diğer yöntemler ile gönderebilir veya 
ilgili formu ozelakademisaglik@hs06.kep.tr adresine güvenli elektronik imzalı olarak iletebilirsiniz. 

Talebin niteliğine göre talep en kısa sürede ve en geç otuz (30) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. 
Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, tarafımızca Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından 
belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Talebinizin haklı görülmesi halinde bu ücret tarafınıza iade edilecektir. 

Başvurular Türkçe yapılmalıdır. Başvurularda talebinizin değerlendirilebilmesi ve tarafınıza dönüş yapılabilmesi 
için ad, soyadı ve başvuru yazılı ise imza, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancılar 
için uyruğu, pasaport numarası/kimlik numarası, tebligata esas yerleşim yeri veya işyeri adresi, varsa bildirime 
esas elektronik posta adresi, telefon veya faks numarası ve talep konusu bulunması zorunludur. 

İlgili kişinin sahip olduğu ve yukarıda belirtilen hakları kullanmak için yapacağı ve kullanmayı talep ettiği hakka 
ilişkin açıklamaları içeren başvuruda; talep ettiği hususun açık ve anlaşılır olması, talep ettiği konunun şahsı ile 
ilgili olması veya başkası adına hareket ediyor ise bu konuda özel olarak yetkili olması ve yetkisini 
belgelendirmesi, başvurunun kimlik ve adres bilgilerini içermesi ve başvuruya kimliğini tevsik edici belgelerin 
eklenmesi gerekmektedir. 

KVK Kanunu kapsamında “Veri Sorumlusu” sıfatıyla bildiririz. 

http://www.ozelakademiosgb.com.tr/
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Saygılarımızla, 

 

Özel Akademi Sağlık Hizm. İş Sağlığı Ve Güvenliği Eğitim Paz. Tic. Ltd. Şti.  

Adres: Sultan Orhan Mahallesi, Yeni Bağdat Caddesi 1122 Sokak No:9/B Gebze – KOCAELİ 

Tel: +90 262 642 83 83 

E-Posta: info@ozelakademiosgb.com 

Mersis No: 685012273000015 
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