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VERİ SORUMLUSU:   ORİON EĞİTİM VAKFI ÖZEL PİRİ REİS OKULLARI İKTİSADİ İŞLETMESİ 
   Mustafa Kemal Paşa Mh.2133 Sk. No:5 Güzelbahçe, İzmir 
 
ORİON EĞİTİM VAKFI ÖZEL PİRİ REİS OKULLARI İKTİSADİ İŞLETMESİ  (Veri Sorumlusu) olarak tarafınıza ve 
velisi/vasisi olduğunuz çocuğunuza ait aşağıda yer alan kişisel ve özel nitelikli kişisel verileriniz işlenmekte, 
saklanmakta ve korunmaktadır. Bu nedenle, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (Kanun) 
kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla sizleri aydınlatmak isteriz. 
 

 Kimlik Bilgileri: Adı soyadı, anne-baba adı, doğum tarihi, doğum yeri, cinsiyet, uyruk, TC 
kimlik/vatandaşlık/yabancı kimlik numarası, kimlik ve pasaport bilgileri, varsa kimlik fotokopisi suretiyle 
elde edilen kan grubu ve din hanesi bilgisi, medeni hali, çocuk/kardeş bilgisi, acil durumda ulaşılacak ve 
birlikte yaşanan kişilerin adı soyadı, telefonu, imza, fotoğraf. 

 İletişim Bilgileri: Adres, telefon numaraları, e-posta adresi, 

 Sağlık Bilgileri: Boy, kilo, kan gurubu, alerji, geçirdiği hastalıklar, ameliyatlar, kronik hastalıklar, 
engellilik durumu, psikolojik/psikiyatrik hastalıklar, sağlık raporu, aşı bilgileri,  

 Görsel ve İşitsel Bilgileri: Oluşturulan tüm öğretim materyalleri ile video, ses ve görüntü kayıtları 

 Eğitim Bilgileri: Geldiği okul, öğrenim durumu, veli toplantı tutanakları, öğretmen toplantı tutanakları, 
ders notları 

 Finans: Banka hesap numarası, burs başvurusu için verilen mal varlığı, banka hesap, maaş, ek gelirler, 
nafaka 

 Diğer: Giyim beden bilgisi, aile durum bilgileri, velayete ilişkin kararlar 

 Müşteri Bilgileriniz: Mesleki deneyim bilgileriniz, meslek, görev ve unvan bilgileriniz, araç bilgileriniz, 
hukuki işlemler kapsamında elde edilen bilgileriniz, vergi numaranız, talimat, talep ve şikayetlerinize 
ilişkin bilgiler, ürün ve hizmetlerimize ilişkin tercih ve alışkanlıklarınız.   

 İşlem Güvenliği Bilgileriniz: MAC adresiniz, log kayıtlarınız. 
 

1. Kişisel Verileri Toplama Yöntemi ve Hukuki Sebebi 
 

Kişisel verileriniz; bu aydınlatma metninde belirtilen amaç ve kapsamda, fiziki ve elektronik ortamlarda 
toplanan “kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi” ifade etmektedir. 
 
Kişisel verileriniz, Kanun’un 5. Maddesinde belirtilen “kanunlarda açıkça öngörülmesi”, “bir sözleşmenin 
kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin 
işlenmesinin gerekli olması”, “kişisel veri işlemenin veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine 
getirebilmesi için zorunlu olması”, “kişisel veri işlemenin bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri 
işlemenin zorunlu olması” ve “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri 
sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebeplerine dayalı olarak ve 2. 
Maddede belirtilen amaçların gerçekleştirilmesine yönelik sebeplerle işlenmektedir. 
Belirtilen hukuki sebeplerden en az birisinin bulunmaması halinde, kişisel veri işlemeye ilişkin açık rızanız 
sorulacaktır. Açık rızanızın sorulduğu halleri “Açık Rıza Formunda” bulabilirsiniz.  
 
 

2. Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları 
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Veli olarak sizlerin ve çocuklarımızın kişisel verileri Orion Eğitim Vakfı Özel Piri Reis Okulları İktisadi İşletmesi  
(Veri Sorumlusu) tarafından verilen eğitim öğretim hizmeti almasına ilişkin sözleşmelerle ilgili hizmet 
verebilmek akdettiğimiz ve veya akdedeceğimiz sözleşmelerin gereğinin yerine getirilmesi amacıyla aşağıdaki 
hususlarla ilişkili olarak işlenmektedir. 

 
Toplanan kişisel verileriniz;   
  
Acil durum yönetimi süreçlerinin yürütülmesi,  

Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi,  

Denetim/etik faaliyetlerinin yürütülmesi,  

Eğitim faaliyetlerinin yürütülmesi, 

Erişim yetkilerinin yürütülmesi,  

Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi,  

Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi,  

Fiziksel mekan güvenliğinin temini,  

Görevlendirme süreçlerinin yürütülmesi,  

Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi,  

İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi,  

İş faaliyetlerinin yürütülmesi/denetimi,  

İş sağlığı/güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi,  

İş sürekliliğinin sağlanması faaliyetlerinin yürütülmesi,  

Mal/hizmet satın alım süreçlerinin yürütülmesi,  

Mal/hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi,  

Mal/hizmet üretim ve operasyon süreçlerinin yürütülmesi,  

Müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi,  

Organizasyon ve etkinlik yönetimi,  

Reklam/kampanya/promosyon süreçlerinin yürütülmesi,  

Risk yönetimi süreçlerinin yürütülmesi,  

Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi,  

Sosyal sorumluluk ve sivil toplum aktivitelerinin yürütülmesi,  

Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi, 

Sponsorluk Faaliyetlerinin Yürütülmesi,  

Talep/şikayetlerin takibi,  

Veri sorumlusu operasyonlarının güvenliğinin temini,  

Yetenek / Kariyer Gelişimi Faaliyetlerinin Yürütülmesi, 

Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi,  

Yönetim faaliyetlerinin yürütülmesi,  

Ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takibi amaçları ile işlenecektir. 

 
Bununla birlikte, tarafımıza kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin onay vermeniz halinde, söz konusu kişisel 

verileriniz, ürün ve hizmetlerimizin ihtiyaçlarınız ve istekleriniz doğrultusunda özelleştirilebilmesi, ürün ve 

hizmetler hakkında memnuniyetinizin ölçülmesi, istek ve ihtiyaçlarınız doğrultusunda ürün ve hizmetlerimizin 

geliştirilmesi, çeşitlendirilmesi, kurumumuzun ve bağlı şirket ve iştiraklerinin faaliyetleri konusunda tanıtım 

yapılabilmesi ve bilgi verilebilmesi, pazarlama analiz çalışmalarının yapılması, kişiye özel kampanya, reklam, 

promosyon çalışmalarının gerçekleştirilmesi amaçlarıyla da işlenecektir. 
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3. Kişisel Verilerin Aktarılması: 
 

Kanun ve yukarıda yer alan maddeler uyarınca toplanan kişisel verileriniz; Kanun tarafından öngörülen temel 
ilkelere uygun olarak ve Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları 
dahilinde ve yukarıda yer alan amaçlarla, yurt içine ve yurt dışına, hizmet ilişkisi içerisinde olduğumuz iş 
ortakları ve tedarikçilerimize, Google (Classrooms, Hangouts Meet, Forms vb.) gibi çözüm ortaklarımızın 
platformlarına Veri Sorumlusu iş ortaklarına, kanunen yetkili kamu kurum, kuruluş ve kişilere aktarılmaktadır.  
 
 

4. Kişisel Veri Sahibi Olarak Haklarınız 

 
Veri sahibi olarak Kanun’un ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11.Maddesi kapsamındaki taleplerinizi, “Veri 
Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’e” göre, yazılı ve ıslak imzalı olarak yukarıda belirtilen 
veri sorumlusu adresine, elektronik imzalı olarak guzelbahcepirireis.ilkokulu@hs03.kep.tr‘ye, varsa daha önce 
bizimle iletişime geçtiğiniz e-posta adresinizi kullanmak suretiyle kvkkirtibat@pirireis.k12.tr  üzerinden Veri 
Sorumlusu İrtibat Kişisine veya Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de yer alan diğer 
yöntemlerle Şirketimize iletebilirsiniz. 
Veri Sorumlusu, talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve tebliğ tarihinden itibaren en geç 30 (otuz) gün 
içinde talebinizi sonuçlandıracaktır.  
 
Kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin detaylı bilgi almak isterseniz, http://guzelbahce.pirireis.k12.tr/ göz 
atabilirsiniz. 
 
Başvuru Formuna http://guzelbahce.pirireis.k12.tr/ adresinden ulaşabilirsiniz.  
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