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VERİ SORUMLUSU:   ORİON EĞİTİM VAKFI ÖZEL PİRİ REİS OKULLARI İKTİSADİ İŞLETMESİ  
(Veri Sorumlusu) 
 

Veri Sorumlusu tarafından “Aydınlatma Metni” kapsamında, tarafıma ve çocuğuma ait sağlık verileri, 
kan grubu ve din hanesi bilgileri, görsel ve işitsel kayıtları, oluşturulan tüm öğretim materyalleri ile 
video, ses ve görüntü kayıtları; acil durum yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, bilgi güvenliği 
süreçlerinin yürütülmesi, denetim/etik faaliyetlerinin yürütülmesi, erişim yetkilerinin yürütülmesi, 
eğitim faaliyetlerinin yürütülmesi, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, finans ve muhasebe 
işlerinin yürütülmesi, fiziksel mekan güvenliğinin temini, görevlendirme süreçlerinin yürütülmesi, 
hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, iş faaliyetlerinin 
yürütülmesi/denetimi, iş sağlığı/güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi, iş sürekliliğinin sağlanması 
faaliyetlerinin yürütülmesi, lojistik 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 yurt içinde ve yurt 
dışında işlenmesine ve yalnızca burada belirtilen amaçlarla hizmet ilişkisi içerisinde olduğunuz iş 
ortakları ve tedarikçilerinize, Google (Classrooms, Hangouts Meet, Forms vb.) gibi çözüm ortaklarının 
platformlarına, kurumsal sosyal medya ve medya kuruluşlarına, Veri Sorumlusu 
şirketleri/kuruluşlarına, kanunen yetkili kamu kurum, kuruluş ve kişilere aktarılmasını kabul 
ediyorum. 
 
Uzaktan eğitim sürecinde velisi bulunduğum öğrencinin öğretmeniyle; gerekli bilişsel güvenlik 
önlemlerini almak benim sorumluluğumda olmak üzere, Google Classrooms, Google Hangouts Meet, 
gibi uygulamalarda yer alarak iletişim ve öğretim sürecini sürdürmesine ayrıca öğretmenleriyle 
gerçekleştireceği iletişim ve uzaktan eğitim faaliyetlerinde Millî Eğitim Bakanlığı İlk ve Ortaöğretim 
Kurumlarıyla ilgili tüm mevzuatlarda yer alan ve disiplin cezası gerektiren hususlardan sorumlu 
olmasına onay veriyorum. 
 
Acil durumda aranacak kişi olarak gösterdiğim kişilere ait kişisel verileri 6698 Sayılı Kişisel Verilerin 
Korunması Kanunu’na uygun şekilde bilgilendirerek ve ilgili kişilerin açık rızalarını alarak tarafınızla 
paylaştığımı ve ilgili kişilerin aksi yöndeki tüm talep ve iddialarına ilişkin sorumluluğun tarafıma ait 
olduğunu kabul ve taahhüt ederim. 
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