NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ AYDINLATMA METNİ

1.

VERİ SORUMLUSUNUN KİMLİĞİ

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (Aydınlatma metninde KVK Kanunu olarak ifade
edilecektir.) uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak Nuh Naci Yazgan Üniversitesi
(Aydınlatma metninde Üniversite olarak ifade edilecektir.) tarafından aşağıda açıklanan kapsamda
işlenebilecektir.
2.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMACI

Kişisel verileriniz, Üniversite ile aranızdaki ilişkiye bağlı olarak değişkenlik gösterebilmekle birlikte;
doğrudan ya da dolaylı yöntemlerle, Üniversite birimleri, internet sitesi, sosyal medya mecraları, mobil
uygulamalar, iş ortakları ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilir. Kişisel
verileriniz, Üniversite ile ilişkiniz devam ettiği müddetçe oluşturularak ve güncellenerek işlenebilir.
Toplanan kişisel verileriniz, Eğitim, öğretim faaliyetlerinin sürdürülebilmesi, ölçme değerlendirme ve
başarı takibi yapılabilmesi, Üniversitemiz hizmetlerinden faydalanmanız için gerekli çalışmaların ilgili
iş birimleri tarafından yapılabilmesi, Üniversitemiz idari, akademik çalışanlarının ve Üniversitemiz ile
iş ilişkisi içerisinde hizmet veren kişilerin/firmaların faaliyetleri, Üniversitemizin ve Üniversite ile iş
ilişkisi içerisinde olan kişilerin/firmaların hukuki ve ticari güvenliğinin korunması (Üniversitemiz
tarafından yürütülen iletişime yönelik idari operasyonlar, Üniversiteye ait lokasyonların fiziksel
güvenliğini ve denetimini sağlamak, hukuki uyum süreci, mali işler v.b.), Üniversitenin stratejilerinin
belirlenmesi ve uygulanması, sunulan eğitim ve hizmetlerinin ilgili kişilerin beğeni ve ihtiyaçlarına göre
özelleştirilerek ilgili kişilere/kurumlara önerilmesi, tanıtılması ve sunulması için gerekli aktivitelerin
planlanması ve icrası ayrıca Üniversitenin insan kaynakları politikalarının yürütülmesinin temini
amaçlarıyla KVK Kanunu'nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları
dahilinde işlenebilir.

3.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN AKTARILDIĞI TARAFLAR VE AKTARIM AMAÇLARI

Toplanan kişisel verileriniz, Üniversite tarafından icra edilen faaliyetlerin ilgili mevzuat ve Üniversite
prosedürlerine uygun olarak yerine getirilmesini temin maksadıyla iş birimleri tarafından gerekli
operasyonel faaliyetlerin yürütülmesi, Üniversite tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili
kişileri/öğrencileri faydalandırmak amacı ile gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması ve
ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi, Üniversite'nin eğitim politikaları ve süreçlerinin planlanması ve icra
edilmesi, Üniversite güvenliğinin tesisi, Üniversitenin insan kaynakları politikaları ve süreçlerinin
planlanması ve icra edilmesi amaçlarıyla veli, öğrenci ve mezunlarına, Üniversite yetkililerine ve
birimlerine, üçüncü kişilere, iş ortaklarımıza, tedarikçilere, Kayseri Yüksek Öğrenim ve Yardım
Vakfı'na, Yükseköğretim Kurumu'na, kanunen yetkili kamu kurumlarına, özel kişi ve kurumlara KVK
Kanunu'nun 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde
aktarılabilir.

4.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLANMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar
doğrultusunda hizmetlerimizin sunulabilmesi ve bu kapsamda Üniversitemizin sözleşme ve yasadan
doğan mesuliyetlerini eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirebilmesi gayesi ile edinilir. Bu hukuki
sebeple toplanan kişisel verileriniz KVK Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme

şartları ve amaçları kapsamında bu metnin (1) ve (2) numaralı maddelerinde belirtilen amaçlarla da
işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

5.

KİŞİSEL VERİSİ KULLANILANLARIN KVK KANUN’UN 11. MADDESİNDE SAYILAN
HAKLARI

KVK Kanun’un 11. maddesi uyarınca taleplerinizi, aşağıda düzenlenen yöntemlerle Üniversitemize
iletme haklarına sahipsiniz:
 Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını
öğrenme,
 Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve
bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini
isteme,
 KVKK Kanun’a ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen,
işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya
yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü
kişilere bildirilmesini isteme,
 İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize
bir sonucun ortaya çıkması durumunda buna itiraz etme,
 Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın
giderilmesini talep etme.
KVK Kanunu’nun 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik
başvurularınızı, kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile KVK Kanunu’nun 11. Maddesinde belirtilen
haklardan, kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi; Üniversitemiz
web sayfasında (www.nny.edu.tr) yer alan Veri Sahibi Başvuru Formu’nu doldurarak, formun imzalı bir
nüshasını ;
1- ‘Nuh Naci Yazgan Üniversitesi, Erkilet Dere Mah. Kocasinan/Kayseri Türkiye’ adresine
kimliğinizi tespit edici belgeler ile bizzat elden iletebilir,
2- Noter kanalıyla, KVK Kanunu’nda belirtilen diğer yöntemler ile gönderebilir,
3- İlgili formu nuhnaciyazganuniversitesi.1@hs01.kep.tr adresine güvenli elektronik imzalı olarak
iletebilirsiniz.
Talebinizin niteliğine göre en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak başvurularınız sonuçlandırılacaktır;
ancak ayrıca bir maliyet doğması halinde Üniversite’nin Kişisel Verileri Koruma Kurulunca
belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edebilme hakkı saklıdır.

