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İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU
COVID-19 KAPSAMINDA ALINACAK TEDBİRLERE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ
1.

VERİ SORUMLUSU

İşbu Aydınlatma Metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca, Maslak
Mahallesi AOS 55. Sokak No: 2/1 Sarıyer/ İstanbul adresinde mukim veri sorumlusu T.C. İstanbul Şişli
Meslek Yüksekokulu (“Kurum”) görevli personel, işyeri hekimi ve/veya ekibi tarafından, COVID-19’a
karşı alınan tedbirler çerçevesinde gerçekleştirilen, vücut sıcaklığı ölçümü, Hayat Eve Sığar (“HES”)
Kodu sorgulama, muayene ve basit tıbbi müdahaleyi gerektirecek tedavi faaliyetleri vasıtasıyla toplanan
kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin usul ve esaslara ilişkin olarak veri sahiplerinin aydınlatılması
amacı ile kaleme alınmıştır.
İşbu Aydınlatma Metni kapsamında yer alan hususlara ve haklarınızın kullanımına ilişkin detaylı
bilgilere http://www.sisli.edu.tr/kvkk/ adresinde yer alan ve zaman zaman güncellenen Kişisel Verilerin
Korunması ve Gizlilik Politikası’ndan erişilebilmektedir.
2.

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMACI

Toplanan kişisel veriler, Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları
çerçevesinde, tanı ve tedavi faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi ve salgının yayılmasının engellenmesi
amaçları (“Amaçlar”) dahilinde işlenmektedir.
3.

KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILABİLECEĞİ TARAFLAR VE AKTARIM AMACI

Toplanan kişisel veriler, yukarıda yer alan Amaçlar’ın gerçekleştirilmesi doğrultusunda, Kanun’un 5.
ve 6. maddelerinde düzenlenen veri işleme şartları kapsamında ve Kanun’un 8.ve 9. maddelerinde
belirtilen kişisel verilerin aktarılmasına ilişkin kurallara uygun olarak hukuken yetkili kurum ve
kuruluşlar ile paylaşılabilecektir.
4.

KİŞİSEL VERİ TOPLAMANIN YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

Kişisel verileriniz, COVID-19’a karşı alınan önlem ve tedbirler doğrultusunda HES Kodu kontrolü, ateş
ölçümü ve gerektiği takdirde işyeri hekimi tarafından yapılan muayene ve tedavi vasıtasıyla
toplanmaktadır. Toplanan kişisel veriler yukarıdaki Amaçlar kapsamında açık rızanıza istinaden
toplanmakta ve işlenmektedir.
5.

VERİ SAHİPLERİNİN HAKLARI VE BU HAKLARIN KULLANILMASI

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 kişisel verilerinizin işlenme amacına uygun kullanılıp
kullanılmadığını öğrenme,
Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini talep
etme,
İlgili mevzuatta öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok
edilmesini isteme,
İlgili mevzuat uyarınca yapılan düzeltme, silme ve yok edilme işlemlerinin, kişisel verilerinizin
paylaşıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
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İşlenen kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle
aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde, zararın
giderilmesini talep etmek.

Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı, http://www.sisli.edu.tr/kvkk/ adresinden
ulaşabileceğiniz Başvuru Formu’nu doldurarak Kurumumuza 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.

