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Toplanan kişisel verileriniz online görüşme talebi alınması sürecinde ( Ad/Soyad, E-posta Adresi, Şifre Bilgisi)
online tercih danışmanı sürecinde (Ad/ Soyad, E-posta Adresi, Telefon Numaranız, Şifre Bilgisi, Yorumunuz) ve online
destek sürecinde (Ad/ Soyad, E-posta Adresi, Telefon Numaranız, İlgilendiğiniz Bölüm/Program Bilgisi, Sınav Puan
Bilgisi) İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu tarafından Meslek Yüksekokulumuzun, bölümlerinin, burstan yararlanma
imkanlarının, ücretlerinin, sosyal imkânlarının, etkinliklerinin ve iş/kariyer danışmanlık hizmetlerinin tanıtılması
amacıyla gerekli iletişimin sağlanması, aday öğrencilere ilgilendikleri fakülte ve bölümler hakkında bilgilendirme
yapılabilmesi ve aday öğrenciler tarafından sorulan soruların değerlendirilebilmesi, cevaplandırılması ve bu hususta
başvurunuzun alınabilmesi, görüşmenin organize edilebilmesi ve tarafınıza bilgilendirme yapılabilmesi amacıyla
“Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması”, “İlgili kişinin temel hak ve
özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu
olması” nedeniyle; tarafınıza tanıtım, reklam ve pazarlama amaçlı ticari elektronik ileti gönderilmesi amacıyla ise
yalnızca ‘’Açık rıza vermeniz’’ halinde kullanılır.
Kişisel verileriniz yasal yükümlülüklerimizin ile istek, görüş ve şikayetlerinizin değerlendirilebilmesi dışında
herhangi bir kurum, kişi ya da kuruluşa aktarılmamakla birlikte online görüşmeler tercihinize göre, kullanmakta
olduğumuz serverları yurtdışında bulunan, Zoom, Blackboard veya Big Blue Button sistemleri üzerinden
yürütülmekte olup, yukarıda bahsettiğimiz amaçlar doğrultusunda bu görüşmeleri kaydetmekteyiz. Yurtdışı veri
merkezinde depolanan bu veriler yalnızca söz konusu görüşmelerin içeriğine erişmesi uygun bulunan kişilerle
paylaşılmaktadır. Bu kapsamda söz konusu aktarım yalnızca açık rıza vermeniz halinde yapılacaktır. İlgili işleme ve
aktarma faaliyetleri yapılırken, kişisel verilerin güvenlik ve mahremiyetinin sağlanması amacıyla teknik imkânların
izin verdiği makul ölçüdeki idari ve teknik tedbirler alınmaktadır.
Bu faaliyetler kapsamında işlenen kişisel verilerinize erişme veya bunların düzeltilmesi veya silinmesini talep
etme, işlenmesine itiraz etme başta olmak üzere 6698 Sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu, kanunun 11. Maddesi
kapsamında belirtilen haklara sahipsiniz.
Kanun’un 11. maddesinde sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile
bu haklardan kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi www.kavram.edu.tr
internet adresinde yer alan Veri İlgilisi Başvuru Formunu doldurarak, formun imzalı bir nüshasını ‘İzmir Kavram
Meslek Yüksekokulu, Oğuzlar Mahallesi 1251/2 Sokak No:8 35320 Konak/İzmir’ adresine (İletişim Numarası 444
91 34) kimliğinizi tespit edici belgelerle bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla ya da kvkk@kavram.edu.tr e-posta
adresine elektronik posta yoluyla veya KVK Kanunu’nda belirtilen diğer yöntemlerle gönderebilir veya ilgili formu
ikmyo@hs01.kep.tr adresine güvenli elektronik imzalı olarak iletebilirsiniz. Başvuru yolu, yöntemleri ve
başvurunun içeriği ile ilgili olarak daha fazla bilgi almak için www.kavram.edu.tr internet adresimizde yer alan
‘’KVK Mevzuat Uyarınca İlgili Kişinin Haklarının Kullandırılması’’ metnini inceleyebilirsiniz.
KVK Kanunu kapsamında “Veri Sorumlusu” sıfatıyla bildiririz.
Saygılarımızla,

