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NADİDE EĞİTİM KURUMLARI KİŞİSEL BİLGİLERİN İŞLENMESİ 

TAAHÜTNAMESİ 

 
İşbu sözleşme kapsamında Özel Nadide Eğitim Kurumlarına iletilmiş olan kişisel veri kapsamındaki 

bilgilerimi (T.C. Kimlik No, Adı, Soyadı, Adresi, Telefon bilgileri, e-mail adresi, öğrenci not bilgileri 

vb.) kendi rızamla kuruma verdiğimi bildiririm. 

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve tali mevzuat kapsamında tamamen veya kısmen 

otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla 

ve eğitim öğretim kurumu olmaktan kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve benzeri amaçlar 

dahilinde, eğitim öğretim kurumu tarafından işlenebileceğini,  ( örneğin verinin kaydedilmesi, 

depolanması, muhafaza edilmesi, güncellenmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, )  ve gerekli olan 

süre kadar muhafaza edilebileceğini, 

Nadide Eğitim Kurumu işbu kişisel verileri; 

Tanıtım, etkinlik, eğitim ve kurumsal iletişim çalışmaları kapsamında rıza vermeniz halinde görsel ve 

işitsel kayıtların alınmasının gerekmesinde, 

Eğitim Öğretim Kurumumuzca yürütülen iş, işyerinin ve işletmenin gerekleri ile üçüncü kişiler 

arasında imzalanan sözleşme ve projelerde, 

Eğitim Öğretim Kurumu ile iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temininde, 

Adli ve idari soruşturmalar kapsamında ilgili makamın talep etmesi ve cevap verilmesinin zorunlu 

olması halinde, 

Eğitim Öğretim Kurumu güvenliğinin, bakımının ve çalışanın ulaşımının sağlanması için gerekli 

olması halinde, 

Hukuki uyum süreçlerinin yürütülmesi, mali ve finansal işlerin yerine getirilmesi, ticari ve iş 

stratejilerinin belirlenmesi ve yerine getirilmesinde, 

Eğitim Öğretim Kurumumuzun sair mevzuattan doğan yükümlülüklerini yerine getirmesini temini 

kapsamında, 

Öğrenci sınav ve uygulama notlarının ilanı ve erişilmesi için kullanılan sistemlerde, 

Kurumlarımız bünyesinde ücretsiz internet ağlarına erişimin sağlanmasında, 

Öğrenci-öğretmen ve veli-öğretmen ilişkilerinin geliştirilmesinde, 

Öğrencinin eğitim durumu, sağlık durumu, sosyal durumu gibi hususlarda velinin 

bilgilendirilebilmesinde, 

Sözleşmeye aykırı davranılması halinde yasal yollara başvurulurken kullanılmasında,  

İstatistiki veriler ve analiz oluşturulmasında, 

5580 Sayılı Özel Eğitim Kurumları Kanunu kapsamında MEB ve diğer kurumlarla gerekli 

bilgilendirmenin yapılmasında, 

E-Okul Sisteminde paylaşılması hususlarında Nadide Eğitim Öğretim Kurumu tarafından 

bilgilendirildiğimi, gayri kabulü rücu olmak üzere kabul ederim. 


