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 Sankt Georg Avusturya Lisesi ve Ticaret Okulu (bundan böyle “Okul” diye anılacaktır), öğrencileri, 
velileri, mezunları ve mezun ebeveynleri ve bunlarla sınırlı olmamak üzere ilişkili bulunduğumuz tüm 
gerçek kişilere ait kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve buna ilişkin mevzuat 
uyarınca işlenmesi, korunması ve aktarılması amacıyla aşağıdaki ilkeleri benimsediğini belirtir. 
  
KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN GENEL İLKELER 
  
Veri sorumlusu sıfatını haiz Okul Aile Birliği Mezun Deneyimleri Komitesi üyeleri (bundan böyle 
“Komite” diye anılacaktır) tarafından kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 4. 
maddesi ile düzenlenen ve aşağıda sıralanan ilkeler çerçevesinde işlenmesi ve aktarılması olanaklıdır. 
  

a. Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma, 
b. Doğru ve gerektiğinde güncel olma, 
c. Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme ve aktarılma, 
d. İşlendikleri ve aktarıldıkları amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma, 
e. İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme. 

KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMASI VE İŞLENMESİ 
  
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla gerekli olduğu hallerde, özel 
nitelikteki kişisel veriler de dahil olmak üzere tüm kişisel verileriniz otomatik veya otomatik olmayan 
yöntemler ile https://sanktgeorgblog.wordpress.com internet sitemiz (Avusturya Lisesi Mezun 
Deneyimleri bloğu- bundan böyle “Blog” diye anılacaktır.), e-posta yazışmalarımız ve bunlarla sınırlı 
olmamak üzere benzeri vasıtalar aracılığı ile sözlü, yazılı veya elektronik olarak toplanabilecektir. 
  
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5. ve 6. maddeleri uyarınca toplanacak veya bugüne kadar 
işlenmiş kişisel verilerin, gerek yasal düzenlemede ve gerekse aşağıda yer alan veya bunların benzeri 
amaçlarla işlenmeleri gerekmektedir. 
  

a. Okul Aile Birliği Mezun Deneyimleri Komitesi faaliyetleri, bu faaliyetlerin yürütülmesi ve icrası,  
b. Okul’dan mezun olan öğrencilerin ve onların ebeveynlerinin deneyimlerinin, bilgilerinin 

otomatik veya otomatik olmayan yöntemler ile Blog, internet sitesi, sosyal medya mecraları, 
mobil uygulamalar, e-posta yazışmalarımız, telefon görüşmelerimiz, toplantılarımız, bireysel 
görüşmelerimiz ve bunlarla sınırlı olmamak üzere benzeri vasıtalar aracılığı ile sözlü, yazılı veya 
elektronik olarak elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, 
güncellenmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, üçüncü kişilere açıklanması, 
devredilmesi, aktarılması, paylaşılması, sınıflandırılabilmesi, anonim hale getirilebilmesi ve 
kanunda sayılan diğer şekillerde işlenebilmesi. 

c. Düzenlenen toplantılar,  seminerler ve görüşmelerin duyurulması, bu konuda bilgilendirmede 
bulunulması, 

d. Öğrenciler, mezunlar ve ebeveynleri ile iletişime geçilmesi, öneriler verilmesi, 
e. İnternet sitesi ile diğer elektronik sistemlerin ve fiziki ortamların kullanılması, elektronik posta 

gönderilmesi, 
f. Kişisel verilerin soruşturma, kovuşturma, yargılama işlemlerine ilişkin olarak yargı makamları 

ile paylaşılması, 

https://sanktgeorgblog.wordpress.com/


g. Veri sahibinin talep ettiği konularda kendisine bilgi iletilmesi, 
h. Veri sahibinin şikayet ve bildirimlerine cevap verilmesi, 
i. Okul ve Okul Aile Birliği bünyesindeki birimlerin bilgilendirilmesi, 

KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI 
  
Kişisel veriler, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerine uygun olarak, 
gerçekleştirilmesi yukarıda sıralanan amaç ve ilkeler doğrultusunda ve bu amaçları gerçekleştirmek için   
ilişki içerisinde olduğumuz ayrıca Bloğu kullanan veya kullanmayan 3.  kişi, gerçek kişi ve/veya tüzel 
kişilere (yurt içinde ve yurt dışında )  aktarılabilecektir. 
  
KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN HAKLARI 
  
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. maddesi gereği veri sahipleri; 
  

a. Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme, 
b. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, 
c. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını 

öğrenme, 
d. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, 
e. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu 

kapsamda yapılan işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 
f. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ile ilgili mevzuatın düzenlemelerine uygun olarak işlenmiş 

olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde, kişisel verilerin 
silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü 
kişilere bildirilmesini isteme, 

g. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin 
kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, 

h. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın 
giderilmesini talep etme haklarına sahiptir. 

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen 
haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, yazılı olarak veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun 
belirleyeceği diğer yöntemlerle almezunblog@gmail.com iletebilirsiniz. 
  
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. maddesinde sıralanan haklarınıza ilişkin talebinizi yazılı 
olarak almezunblog@gmail.com adresine iletebilirsiniz. 
 
Öte yandan; 6698 sayılı  Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun  geçici birinci maddesinin 3 numaralı  
bendi  ile; bu Kanunun yayımı tarihinden önce hukuka uygun olarak alınmış rızaların, bir yıl içinde aksine 
bir irade beyanında bulunulmaması hâlinde, bu Kanuna uygun kabul edileceğinin öngörüldüğünü 
önemle bilginize sunarız. 
 
RIZA GEREKTİRMEYEN HALLER 
 
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5. maddesinin 2. fıkrası uyarınca, kanunlarda açıkça 
öngörülmesi, bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, 
sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, veri sorumlusu sıfatıyla 
Komite’nin hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, ilgili kişi tarafından 
alenileştirilmiş olması, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması, 
ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusu olan Komite’nin meşru 



menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hallerinde Komite’nin açık rıza almaksızın kişisel 
verileri işleyebilme hakkı mevcuttur. 
 


