Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Aydınlatma Metni
Sizlerin güvenliğini göz önünde bulundurarak, başta özel hayatın gizliliği olmak üzere, temel hak ve
özgürlüklerin korunması amacıyla, kişisel verilerle ilgili düzenlenen KVKK hususunda sizi
bilgilendirmek istiyoruz.
İletişim ve/veya eğitim başvuru formumuz vasıtasıyla veya verdiğimiz eğitimlere ilişkin bazı anket
çalışmaları ile elde edilen kişisel verilerinizin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununa uygun
şekilde işlenip muhafaza edilmesine büyük önem vermekteyiz.
Veri Sorumlusu: Ela Uysal Pozitif İlişkiler Akademisi
Kişisel verileriniz, hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun ve belirli, açık ve meşru amaçlar için
işlenmekte, doğru ve gerektikçe güncel tutulmakta, işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü
kullanılmakta ve hukuka uygun olarak belirlediğimiz saklama süresi boyunca muhafaza edilmektedir.
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında kişisel veri olarak tanımlanabilecek ad
soyad, telefon, posta adresi, e posta adresi, eğitim geçmişi gibi veriler, sizlere hizmet sunabilmek,
eğitime kaydolmayı sağlamak, eğitim sonrası sertifika basımında kullanmak, üyeliklerin yönetimi ve
sürdürülmesi ile sözleşmenin kurulması ve ifasını sağlamak amacıyla ve aynı zamanda ilgili
mevzuattan kaynaklanan yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi kapsamında ve ilgili mevzuatta
belirlenen süreler boyunca tarafımızca kaydedilebilir, muhafaza altına alınabilir, kullanılabilir ve sair
suretlerde işlenebilir.
Kişisel verileriniz tarafımızca güvenli bir şekilde korunmakta ve amacına uygun olarak
kullanılmaktadır. Bununla birlikte internet sitemiz üzerinden yönlendirilen başka sitelere girmeniz
durumunda, bu sitelerin politikalarına dair Ela Uysal Pozitif İlişkiler Akademisi herhangi bir taahhütte
bulunamayacağından kişisel verilerinizin korunmasına dair de o siteler adına size herhangi bir
taahhütte bulunmamaktayız.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11nci maddesi gereğince, Tarafımıza başvurarak,
a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

e) 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 7nci maddesinde öngörülen şartlar
çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere
bildirilmesini isteme,
g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhe bir
sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
h) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın
giderilmesini talep etme haklarına sahip olduğunuzu bildirmek isteriz.
Ela Uysal Pozitif İlişkiler Akademisi KVKK hükümlerine uygun olarak hareket edilmekte olup bu kanun
çerçevesindeki her türlü hakkınız mahfuzdur. KVKK’da değişiklik yapılması halinde, sözleşmede
değişiklik yapılmasına gerek olmadan, yasanın yeni hükümleri yürürlülük tarihi itibarıyla uygulanır.

