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ÖZEL KEYSTONE EĞİTİM VE EĞİTİM DANIŞMANLIĞI A.Ş./KİLİTTAŞI OKULLARI 

TARAFINDAN 

ÇALIŞAN ADAYLARININ KİŞİSEL VERİLERİNİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN 

AYDINLATMA METNİ 

 

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVK Kanunu”) uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak Özel 

Keystone Eğitim ve Eğitim Danışmanlığı A.Ş (‘’Okul ’’) tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir. 

 

1. Kişisel Verilerin Toplanması, İşlenmesi ve İşleme Amaçları 

Toplanan kişisel verileriniz, Kurumumuzun iş başvuru talebinizin ve ilgili pozisyona uygunluğunuzun değerlendirilmesi 

çerçevesinde işe alım süreçlerini yürütebilmesi, sonuçlandırması ve bu kapsamda sizinle veya bize referans olarak 

belirttiğiniz kişilerle iletişime geçebilmesi, personel temin süreçlerini yürütebilmesi, insan kaynakları politikaları ve 

süreçlerinin planlanması ve icra edilmesi ve benzer amaçlarla KVK Kanunu’nun 5. ve 6.maddelerinde belirtilen kişisel veri 

işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenecektir. 

Kişisel verilerinizin Kurumumuz tarafından işlenme amaçları konusunda detaylı bilgilere 
http://www.keystoneschools.com.tr/ internet adresinden kamuoyu ile paylaşılmış olan Özel Keystone Eğitim ve Eğitim 
Danışmanlığı A.Ş  Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’ndan ulaşabilirsiniz. 
 

2. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği 

Toplanan kişisel verileriniz; yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda; Kurumumuz hissedarlarına, Kurumumuz 

yetkililerine, iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişilere, KVK Kanunu’nun 8. ve 9. 

maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde http://www.keystoneschools.com.tr/ 

internet adresinden kamuoyu ile paylaşılmış olan Özel Keystone Eğitim ve Eğitim Danışmanlığı A.Ş Kişisel Verilerin 

Korunması Veri İşlenmesi Politikası’ nda belirtilen amaçlarla sınırlı olarak aktarılabilecektir. 

 

3. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi 

Kişisel verileriniz, yukarıda 1 ve 2. maddelerde belirtilen hukuki sebeplerle, iş başvurusu yapmanıza imkan tanıyan 

Kurumumuz internet sitesi vasıtasıyla, özgeçmişiniz veya başvuru formu aracılığı ve kişilik envanteri formu aracılığı ile 

toplanmaktadır. Yukarıda belirtilen hukuki sebeplerle toplanan kişisel verileriniz KVK Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde 

belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu Aydınlatma Metni ’nin 1 ve 2. Maddelerinde belirtilen 

amaçlarla da işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir. 

 

4. Kişisel Veri Sahibinin KVK Kanunu’nun 11. maddesinde Sayılan Hakları 

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin http://www.keystoneschools.com.tr/  internet adresinden 

kamuoyu ile paylaşılmış olan i Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası ’nda düzenlenen yöntemlerle 

Kurumumuza iletmeniz durumunda Kurumumuz talebin niteliğine göre talebi en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak 

sonuçlandıracaktır.  Ancak, Kişisel Verileri Koruma Kurulunca bir ücret öngörülmesi hâlinde, Kurumumuz tarafından 

Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. 

 

Bu kapsamda kişisel veri sahipleri; 

 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 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 haklarına sahiptir. 
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Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Onay Formu;  

 

Yukarıda yapılan açıklamalar çerçevesinde; 

 

Yukarıdaki bilgilendirme metnini okudum, anladım. Yasadan kaynaklanan haklarımı biliyorum. İşbu aydınlatma 

metnini ve onay formunu, okuyup, anladığımı ve bu şekilde alınan aşağıdaki beyanımın geçerli olduğunu kabul 

ediyorum. 

 

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'na uygun olarak şirketiniz ve şirketiniz adına şubeleriniz, çağrı 

merkeziniz, bağlı şirketleriniz tarafından ya da internet siteleriniz ile sosyal medya sayfalarınız ve bunlarla sınırlı  

olmamak üzere her türlü kanallar aracılığı ile; kişisel ve/veya özel nitelikli kişisel verilerimin; tamamen veya kısmen 

elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, değiştirilmesi, güncellenmesi, periyodik olarak kontrol edilmesi, yeniden 

düzenlenmesi, sınıflandırılması, işlendikleri amaç için gerekli olan ya da ilgili kanunda öngörülen süre kadar muhafaza 

edilmesi, kanuni ya da hizmete bağlı fiili gereklilikler halinde şirketinizin birlikte çalıştığı ya da kanunen yükümlü 

olduğu kamu kurum ve kuruluşlarıyla ve/veya Türkiye'de veya yurt dışında  mukim olan 3.kişi hizmet sağlayıcı, 

tedarikçi firmalar, sigorta şirketleri ile şirketiniz ve/veya bağlı şirketleriniz, şirketinizin danışman avukatları ile 

paylaşılması, kanuni ya da hizmete bağlı fiili gereklilikler halinde yurtdışına aktarılması ya da kullanılmasının 

engellenmesi de dahil olmak üzere işlenmesine, konu hakkında tereddüde yer vermeyecek şekilde bilgi sahibi olarak, 

aydınlatılmış açık rızam ile onay veriyorum. Kişisel verilerimin yukarıda açıklandığı şekilde yasal çerçevede 

kaydedilmesi, işlenmesi, aktarılması, kullanılması ve paylaşılmasına açık rıza gösteriyorum. Kişisel verilerimin 

işlenmesi ile ilgili olarak her zaman veri sorumlusu olan Özel Keystone Eğitim ve Eğitim Danışmanlığı A.Ş.' den bilgi 

alma, verilerin işlenme amacına uygun olarak işlenip işlenmediğini öğrenme, eksik/yanlış işlenme durumunda 

düzeltme talep etme, verileri güncelleme, verilerin tamamen ya da kısmen silinmesini talep etme ve vermiş olduğum 

onayı tamamen veya kısmen geri alma hakkımın olduğunu bildiğimi kabul ve beyan ederim. 

 

Okudum, anladım, onay veriyorum. ( El yazısı ile ) 

 

Ad Soyad : 

İmza  : 

 


