TÜRK EĞİTİM DERNEĞİ
KİŞİSEL VERİLERİNİN KORUNMASI VE İŞLENMESİNE İLİŞKİN
BAŞARI HER YERDE PROJESİ
PROJE OKULLARI YÖNETİCİLERİ VE ÖĞRETMENLERİ İÇİN AYDINLATMA METNİ
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VERİ SORUMLUSUNUN VE VARSA TEMSİLCİSİNİN KİMLİĞİ
Bu bilgilendirme, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında, Veri Sorumlusu
sıfatıyla, aşağıda bilgileri yazılı Derneğimizin; QNB Finansbank, Adana ve Ankara İl Milli Eğitim
Müdürlükleri ortaklığıyla 2015 yılından bu yana yürütmekte olduğu Başarı Her Yerde Projesinde
yer alan yönetici ve öğretmenlere aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmek üzere
yapılmaktadır.
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Kurum Unvanı:

TÜRK EĞİTİM DERNEĞİ

Adres:

Kızılırmak Caddesi No.8 Çankaya Ankara

Kütük No:

06-010-025

Tel No:

312 939 5000

Elektronik Posta:

info@ted.org.tr

Web:

www.ted.org.tr

KEP Adresi:

turkegitimdernegi@hs01.kep.tr

İŞLENECEK KİŞİSEL VERİLER
Derneğimiz tarafından toplanan kişisel verileriniz ve bu verilerin toplanma yöntemi aşağıdaki
tabloda listelenmiştir.
Veri Tipi

Kimlik Verisi

Açıklaması
Adınız, Soyadınız, T.C. Kimlik Numaranız,
Cinsiyetiniz, İmzanız

İletişim Verisi Telefon Numaranız, E-Posta Adresiniz

Toplanma Yöntemi
Bilgi Formu (Fiziksel) / (Elektronik),
İzin Formu (Fiziksel) / (Elektronik),
Tutanak Formu (Fiziksel), Yoklama
Tutanağı (Fiziksel)
Bilgi Formu (Fiziksel) / (Elektronik),
İzin Formu (Fiziksel) / (Elektronik)

İş Verisi

Çalıştığınız Okul, Göreviniz, Branşınız,
Bilgi Formu (Fiziksel) / (Elektronik),
Okulda Göreve Başladığınız Eğitim Öğretim İzin Formu (Fiziksel) / (Elektronik)
Yılı, Görev Durumunuz (Kadrolu,
Tutanak Formu (Fiziksel), Yoklama
Görevlendirme, Ücretli)
Tutanağı (Fiziksel)

Görsel ve
İşitsel Veri

Fotoğraf, Video

Fotoğraf ve Video Çekimi, Çevrimiçi
Toplantı, Ders ve Eğitimler

Yukarıdaki tabloda listelenen kişisel verileriniz Kanun’un 4. maddesi kapsamında Derneğimiz
tarafından;
a)

Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olarak,

b)

Doğru ve gerektiğinde güncel olarak,

c)

Belirli, açık ve meşru amaçlar için,

d)

İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak,

e)

İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza
edilerek

İşlenecektir. Derneğimiz bu ilkelere bağlı kalmayı taahhüt etmektedir.
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KİŞİSEL VERİLERİN HANGİ AMAÇLA İŞLENECEĞİ

İşlenecek Kişisel Veriler başlıklı 2.maddede listelenen kişisel verileriniz Kanun’da
öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel
veri işleme şartları dahilinde, Derneğimiz tarafından aşağıdaki tabloda yer alan amaçlar
kapsamında işlenebilecektir.
Veri Tipi

Kimlik Verisi

İşlenme Amacı
Başarı Her Yerde Projesinde yer alan yönetici ve öğretmenlerin tespiti, projenin
başlatılması ve sürdürülmesi, projenin takibi, arşivlenmesi, raporlanması,
gerçekleştirilecek il dışı gezilerde ulaşım ve konaklamanın sağlanması, uzaktan
ve yüz yüze eğitimlerin düzenlenmesi, proje kapsamında temin edilecek
malzeme ve materyallerin imza karşılığı teslim edilmesi, iletişim gruplarının
oluşturulması ve iletişim

Başarı Her Yerde Projesinde yer alan yönetici ve öğretmenlerin tespiti, projenin
başlatılması ve sürdürülmesi, projenin takibi, arşivlenmesi, gerçekleştirilecek il
İletişim Verisi
dışı gezilerde ulaşım ve konaklamanın sağlanması, uzaktan ve yüz yüze
eğitimlerin düzenlenmesi, iletişim gruplarının oluşturulması ve iletişim
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İş Verisi

Başarı Her Yerde Projesinde yer alan yönetici ve öğretmenlerin tespiti, projenin
başlatılması ve sürdürülmesi, projenin takibi, arşivlenmesi, raporlanması,
gerçekleştirilecek il dışı gezilerde ulaşım ve konaklamanın sağlanması, uzaktan
ve yüz yüze eğitimlerin düzenlenmesi, proje kapsamında temin edilecek
malzeme ve materyallerin imza karşılığı teslim edilmesi, projenin tanıtımı
amacıyla fotoğraf ve video çekimlerinin gerçekleştirilmesi, iletişim gruplarının
oluşturulması ve iletişim

Görsel ve
İşitsel Veri

Başarı Her Yerde Projesinde yer alan yönetici ve öğretmenlerin tespiti, çevrimiçi
gerçekleştirilen toplantı, ders ve eğitimlerin kayıt altına alınması, projenin
tanıtımı ve arşivlenmesi amacıyla fotoğraf ve video çekimlerinin
gerçekleştirilmesi

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN AKTARILDIĞI TARAFLAR VE AKTARIM AMAÇLARI
Toplanan bu kişisel verileriniz, aşağıda belirtilen amaçlarla yurt içinde veya yurt dışında bulunan
ve aşağıda kimlikleri detaylandırılmış taraflar ile yine aşağıda tanımlanmış gerekçeler ile
paylaşılacaktır.

Veri Tipi

Aktarıldığı Taraf

Aktarım Amacı

Kimlik Verisi

Başarı Her Yerde Projesinin başlatılması ve
QNB Finansbank, Adana ve Ankara sürdürülmesi, yüz yüze ve uzaktan eğitimlerin
İl Milli Eğitim Müdürlükleri
gerçekleştirilmesi, proje faaliyetlerinin
etkisinin tespit edilmesi

İletişim Verisi Whatsapp,Inc.

Başarı Her Yerde Projesinin başlatılması ve
sürdürülmesi, iletişimin sağlanması

İş Verisi

Başarı Her Yerde Projesinin başlatılması ve
QNB Finansbank, Adana ve Ankara sürdürülmesi, tanıtımının yapılması, yüz yüze
İl Milli Eğitim Müdürlükleri
ve uzaktan eğitimlerin gerçekleştirilmesi,
proje faaliyetlerinin etkisinin tespit edilmesi

Görsel ve
İşitsel Veri

QNB Finansbank, Adana ve Ankara Başarı Her Yerde Projesinin başlatılması ve
İl Milli Eğitim Müdürlükleri, Zoom sürdürülmesi, tanıtımının yapılması, proje
Video Communications, Inc.,
faaliyetlerinin etkisinin tespit edilmesi,
OneDrive, YouTube, Facebook,
çevrimiçi toplantı ders ve eğitimlerin
Instagram
gerçekleştirilmesi, arşivlenmesi

Ayrıca ihtiyaç durumunda burada listelenen tarafların dışında Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde
belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde olmak koşulu ile kişisel bilgileriniz
hissedarlarımıza, iştiraklerimize, grup şirketlerimize, iş ortaklarımıza, hukuki, mali, denetim ve
benzeri hizmet sağlayan tedarikçilerimize, Derneğimiz adına kişisel veri işleyen 3. kişi hizmet
sağlayıcılara, yargı mercileri ve benzeri kanunen yetkili kamu/özel kurum ve kuruluşlarına, ve işbu
Aydınlatma Metni’nin üçüncü maddesinde belirtilen amaçlarla sınırlı olarak aktarılabilecektir.
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TOPLANAN VERİLERİNİZİN İŞLENMESİNİN HUKUKİ SEBEPLERİ
Kişisel verileriniz Proje süresince, işbu Aydınlatma Metni’nin üçüncü maddesinde yer verilen
amaçlar kapsamında, veri sorumlusu olarak
•

Kanunlarda açıkça öngörülmesi,

•

hukuki yükümlülüğümüzün yerine getirilmesi,

•

sizlerin projeden yaralanabilmesi için verilerinizin işlenmesinin zorunlu olması,

•

Projenin yürütülmesi için temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla ile meşru
menfaatimiz için verilerinizin işlenmesinin zorunlu olması,

sebeplerine dayalı olarak, e-posta/ insan kaynakları programları/ Dernek içi iletişimlere tahsis
edilmiş uygulamalar/ dernek tanıtım etkinlikleri/ birebir mülakatlarda doldurulan formlar
vasıtasıyla toplanmaktadır. Toplanan kişisel verileriniz yukarıda sayılan sebeplerle, işbu
Aydınlatma Metni’nin (3) ve (4) maddelerinde belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve
aktarılabilmektedir.
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KİŞİSEL VERİ SAHİBİ OLARAK KANUN’UN 11. MADDESİNDE SAYILAN HAKLARINIZ
Kişisel veri sahibi olarak Kanun’un 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu
bildiririz:
• Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
• Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
• Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını
öğrenme,

•
•
•

•
•

Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve
bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini
isteme,
Kanun’a 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 verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere
bildirilmesini isteme,
İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize
bir sonucun ortaya çıkması durumunda buna itiraz etme,
Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın
giderilmesini talep etme.

Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı,
1. Derneğimizin info@ted.org.tr e posta adresine, kayıtlı elektronik posta (KEP) adresinizden
güvenli elektronik imzanız ile imzalayarak,
2. Kavaklıdere Mahallesi Kızılırmak Caddesi No.8 Çankaya Ankara adresine şahsen ve ıslak imzalı
olarak iletebilirsiniz.
Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak
sonuçlandırılacaktır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma
Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.

Türk Eğitim Derneği

