
ETKİN KİŞİSEL GELİŞİM LTD. ŞTİ. 

AÇIK RIZA BEYANI 

 

ETKİN KİŞİSEL GELİŞİM LTD. ŞTİ.  (‘‘ETKİN KİŞİSEL GELİŞİM ’’) tarafından, 6698 

Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVK Kanunu”) ilgili hükümlerine uygun 

olarak bilginize sunulan Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Genel Aydınlatma 

Metni ve Şirket Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Yönetmeliği çerçevesinde, 

 

Kişisel verilerinin veri sorumlusu sıfatıyla Etkin Kişisel Gelişim  veya gerekli güvenlik 

tedbirlerini aldırmak suretiyle yetkilendirdiği veri işleyenler tarafından; Etkin Kişisel 

Gelişim’in öğrencilerine ve velilerine sunmuş olduğu ürün ve hizmetlerini en iyi koşullar 

altında sağlayabilmesi, ürün veya hizmetlerin güvenilir ve kesintisiz bir şekilde temin edilmesi, 

veli memnuniyetinin en üst seviyeye çıkarılması, ödemelerin yapılması, mezkûr hizmetlere 

ilişkin çeşitli işlemlerin yerine getirilmesi, operasyonların yürütülmesi ve geliştirilmesi, mezkûr 

ürün ve hizmetlerin veya farklı ürün ve hizmetlerin tanıtım, pazarlama, reklam ve kampanya 

faaliyetlerinin yapılması, velilerin eğitim hizmetlerinden ve sair hizmetlerden haberdar 

edilmesi ve velilerle akdedilen sözleşmelerin gereklerinin yerine getirilmesi amaçlarıyla 

doğrudan veya dolaylı olarak ilgili olan kimlik bilgilerinin, adres bilgilerinin, iletişim 

bilgilerinin ve sair kişisel verilerin; başta mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için 

gerekli olan süre kadar muhafaza edilme ilkesi olmak üzere 6698 Sayılı Kişisel Verilerin 

Korunması Kanunu’nun (“KVK Kanunu”) 4. maddesinde ifade edilen genel ilkelere uygun 

şekilde işlenebileceğini; elde edilebileceğini, kaydedilebileceğini, işlenme amacıyla uygun süre 

zarfında fiziksel veya elektronik ortamda güvenli bir şekilde depolanabileceğini, muhafaza 

edilebileceğini, değiştirilebileceğini, yeniden düzenlenebileceğini, mevzuata uygun biçimde 

açıklanabileceğini ve aktarılabileceğini, devralınabileceğini, sınıflandırılabileceğini ya da 

verilerin kullanılmasının engellenebileceğini; yukarıda belirtilen hususlarla ilgili olarak Etkin 

Kişisel Gelişim tarafından bilgilendirildiğimi ve KVK Kanunu çerçevesinde aydınlatılmakla 

beraber açık rızam bulunduğunu kabul ve beyan ederim. 

 

KABUL EDİYORUM (  ) 

 

KABUL ETMİYORUM (  ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://verbis.online/kvkk-aydinlatma-metni/
https://verbis.online/kvkk-aydinlatma-metni/
https://verbis.online/veri-sorumlusu-kimdir-2/


 

KARAKUYU EĞİTİM VE ÖĞRETİM İNŞAAT GIDA  SANAYİ LTD. ŞTİ. 

 AÇIK RIZA BEYANI 

 

KARAKUYU EĞİTİM VE ÖĞRETİM İNŞAAT GIDA  SANAYİ LTD. ŞTİ. (‘‘ETKİN 

KOLEJ’’) tarafından, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVK Kanunu”) 

ilgili hükümlerine uygun olarak bilginize sunulan Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 

Kapsamında Genel Aydınlatma Metni ve Şirket Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi 

Yönetmeliği çerçevesinde, 

 

Kişisel verilerinin veri sorumlusu sıfatıyla Etkin KOLEJ  veya gerekli güvenlik tedbirlerini 

aldırmak suretiyle yetkilendirdiği veri işleyenler tarafından; Etkin KOLEJ’in öğrencilerine ve 

velilerine sunmuş olduğu ürün ve hizmetlerini en iyi koşullar altında sağlayabilmesi, ürün veya 

hizmetlerin güvenilir ve kesintisiz bir şekilde temin edilmesi, veli memnuniyetinin en üst 

seviyeye çıkarılması, ödemelerin yapılması, mezkûr hizmetlere ilişkin çeşitli işlemlerin yerine 

getirilmesi, operasyonların yürütülmesi ve geliştirilmesi, mezkûr ürün ve hizmetlerin veya 

farklı ürün ve hizmetlerin tanıtım, pazarlama, reklam ve kampanya faaliyetlerinin yapılması, 

velilerin eğitim hizmetlerinden ve sair hizmetlerden haberdar edilmesi ve velilerle akdedilen 

sözleşmelerin gereklerinin yerine getirilmesi amaçlarıyla doğrudan veya dolaylı olarak ilgili 

olan kimlik bilgilerinin, adres bilgilerinin, iletişim bilgilerinin ve sair kişisel verilerin; başta 

mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme ilkesi 

olmak üzere 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVK Kanunu”) 4. 

maddesinde ifade edilen genel ilkelere uygun şekilde işlenebileceğini; elde edilebileceğini, 

kaydedilebileceğini, işlenme amacıyla uygun süre zarfında fiziksel veya elektronik ortamda 

güvenli bir şekilde depolanabileceğini, muhafaza edilebileceğini, değiştirilebileceğini, yeniden 

düzenlenebileceğini, mevzuata uygun biçimde açıklanabileceğini ve aktarılabileceğini, 

devralınabileceğini, sınıflandırılabileceğini ya da verilerin kullanılmasının engellenebileceğini; 

yukarıda belirtilen hususlarla ilgili olarak Etkin KOLEJ tarafından bilgilendirildiğimi ve KVK 

Kanunu çerçevesinde aydınlatılmakla beraber açık rızam bulunduğunu kabul ve beyan ederim. 

 

KABUL EDİYORUM (  ) 

 

KABUL ETMİYORUM (  ) 
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