ÖZEL SANCAKTEPE TEKNOLOJİ VE İNSAN KOLEJİ KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA ONLİNE
EĞİTİM VELİ BİLGİLENDİRME METNİ
Özel Sancaktepe Teknoloji ve İnsan Koleji olarak COVİD-19 salgını nedeniyle okulların kapanmış olması
dolayısıyla, öğrencilerimizin eğitimlerini aksatmadan devam ettirebilmelerini sağlayabilmek için
okulumuz tarafından “Online Dersler” başlatılmış ve verilmeye devam edilmektedir. Ayrıca paylaşılmış
sorumluluk ilkesine inancımız kapsamında online derslerimizi okulumuzun kurumsal YouTube kanalından
canlı olarak yayınlamaktayız. İçinde bulunduğumuz bu olağandışı süreçte online derslerin uygulanması ve
yayınlanması sırasında öğrencilerimizin birtakım kişisel verileri eğitim süreçlerinin yürütülmesi amacıyla
işlenmektedir.
Ayrıca Milli Bayramlarımızı ve Mezuniyet günü gibi önemli günlerimizi uzaktan da olsa öğrencilerimizle
birlikte etkinliklerle kutlamayı ve tüm Türkiye ile paylaşmayı arzu ediyoruz. O günlerde online
yapacağımız ve öğrencilerimizin de duyulacağı ve görüleceği aktivitelerin kayıtlarını YouTube
kanalımızdan yayınlarken, yalnızca okulumuzun sosyal medya hesaplarında yapılacak paylaşımlarda yer
vererek de sınırlı olarak işlemek istiyoruz.
Online Dersler yurtdışında mukim bir şirket olan Google LLC tarafından sağlanan Google Meet platformu
üzerinden gerçekleştirilmekte olup, halihazırda kullanmakta olduğumuz G Suite altyapısı dahilinde
öğrencilerimizin Google kullanıcı hesapları ile erişilmektedir. Online eğitim sürecinde kullanılan Google
Meet sistemine bağlantı için kullanılan kullanıcı hesabınıza dair Google LLC tarafından toplanmakta ve
işlenmekte olan kimlik, iletişim, cihaz verisi, işletim sistemi, dil tercihi, lokasyon gibi veriler için metnin
sonunda yer verdiğimiz Google LLC’nin veri işleme politikasına bakabilirsiniz.
Online Derslere katılım ve derslerin yayınlanması süreçlerinde tarafımızca işlenen kişisel veriler, KVK ve
Gizlilik Politikamızda belirttiğimiz şartlarda ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunun 5 inci
maddesi uyarınca açık rıza hukuki sebebine dayanarak işlenmektedir. Bu kapsamda veriler Google Meet
platformu üzerinden veya sair şekilde (sizin ve/veya öğrencimiz) yazılı ya da sözlü olarak tarafımıza
iletilmekte ve bu surette bizim tarafımızdan toplanmaktadır.
Online Dersler kapsamında kullandığımız Google Meet sistemine tarafınızca girilen veriler ve online
oturumlar ve YouTube kanalından canlı yayınlar sırasında oluşan veriler Google LLC’nin yurtdışında yer
alan sunucuları üzerinden işlenmekte olduğundan yurtdışına aktarılmaktadır.
Okulumuz bünyesinde ve Google Meet sisteminde alınmış olan güvenlik önlemlerine ek olarak güvenli
şifre belirleme, kullanıcı hesaplarında asgari seviyede kişisel veri kaydetme, online bağlantılarda VPN
kullanma gibi kullanıcı tarafında sizler tarafından alınabilecek güvenlik önlemleri ile veri güvenliğinin
pekiştirilebileceğini hatırlatırız.
KVKK’nın “ilgili kişinin haklarını düzenleyen” 11 inci maddesi kapsamındaki taleplerinizi, Okulumuzun veri
sorumlusu olduğu süreçler açısından, Veri Sorumlusu olarak, websitemizdeki KVKK ve Gizlilik Sözleşmesi
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(https://www.tinkturkiye.com/index.php/gizlilik-sozlesmesi) sayfasına yer alan Başvuru Formunda yer
alan bilgiler dahilinde bize iletebilirsiniz.
Google hizmetleri kapsamında gerçekleştirilen veri işleme faaliyetleri ve alınan güvenlik önlemleriyle ilgili
ayrıntılı bilgi için:
https://policies.google.com/privacy?hl=tr
https://gsuite.google.com/intl/tr/security/?secure-by-design_activeEl=data-centers
https://gsuite.google.com/learn-more/security/security-whitepaper/page-1.html
https://gsuite.google.com/intl/en/terms/dpa_terms.html
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