SİVAS BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ
KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ ve İLİŞİK KESME VE MEZUNİYET
HUSUSUNDA
AYDINLATMA METNİ
Veri Sorumlusu:
Yenişehir mahallesi Kardeşler caddesi No:7/1 Sivas/Merkez adresinde faaliyet gösteren Sivas
Bilim ve Teknoloji Üniversitesi’nin (“Üniversite”) kişisel verilerin güvenliğine verdiği önem
doğrultusunda elde edilen her türlü kişisel ve özel nitelikli veri, 6698 sayılı Kişisel Verilerin
Korunması Kanunu’na (Kanun) uygun olarak işlenmekte, saklanmakta ve aktarılmaktadır.
İş bu aydınlatma metni, Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi (“Üniversite”) tarafından, “Veri
Sorumlusu” sıfatıyla üniversite tarafından toplanan, saklanan ve işlenen kişisel verilere ilişkin
olarak işlenen kişisel verilerine ilişkin olarak aydınlatılması amacıyla 6698 sayılı Kişisel
Verilerin Korunması Kanununun (“Kanun”) 10. maddesine göre hazırlanmıştır.
Kişisel Verilerin Toplama Yöntemi ve Hukuki Sebebi:
Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi; Kişisel veriler, otomatik ya da otomatik olmayan
yöntemlerle, Üniversite internet sitesi, sosyal medya mecraları, mobil uygulamalar ve benzeri
vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanmaktadır. Kişisel verileriniz,
Üniversitemiz ile ilişkiniz devam ettiği müddetçe oluşturularak ve güncellenerek
işlenebilecektir. Kişisel veriler, aşağıda yer alan amaçlar doğrultusunda ve Kanun’un 5. ve 6.
maddelerinde belirtilen kişisel veriler işleme şartları ve amaçları kapsamında işlenecek ve aynı
Kanunun 8. ve 9. maddeleri kapsamında aktarılabilecektir.
Kişisel veriler; web siteleri, görüşmeler, eğitim faaliyetleri gibi konular başta olmak üzere
kişilerden sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda elde edilen bilgilerdir. Veri, Aydınlatma Metni
kapsamındaki hususlar doğrultusunda ve kişilerin rızasıyla toplanmakta, işlenmekte,
saklanmakta ve aktarılmaktadır. Üniversite faaliyetleriyle bağdaşmayan herhangi bir hususta
kişisel veri aktarımı, veri sahibinin açık rızası olmaksızın yapılamaz.
Verilerin İşleme Amacı:
Kişisel ve özel nitelikli verileriniz Veri güvenliği kapsamında, sistem ve uygulamalar için
gerekli tüm teknik ve idari tedbirlerin alınması şartıyla Bilgi Güvenliği Süreçlerinin, Öğrenci
Seçme ve Yerleştirme Süreçlerinin, Eğitim Faaliyetlerinin, Erişim Yetkilerinin, Faaliyetlerin
Mevzuata Uygun, Finans ve Muhasebe İşlerinin, Firma/Ürün/Hizmetlere Bağlılık Süreçlerinin,
Görevlendirme Süreçlerinin, İletişim Faaliyetlerinin, Mal/Hizmet Satın Alım Süreçlerinin,
Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin, Sosyal Sorumluluk ve Sivil Toplum Aktivitelerinin
yürütülmesi, Taşınır Mal ve Kaynakların Güvenliğinin Temini ve Üniversitenin gerekli
gördüğü diğer durumlarda veri sahibinin açık rızasının alınması şartıyla işlenir.
Verilerin Aktarımı:
Otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, Üniversite internet sitesi, sosyal medya
mecraları, mobil uygulamalar ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak
toplanan kişişel ve özel nitelikli verileriniz Kanunun ilgili maddelerinde belirtilen kişisel veri
işleme şartları ve amaçları dâhilinde gerektiğinde, işlenmek üzere Üniversite, Üniversiteye
bağlı birimlere, kanunen yetkili gerçek ve/veya tüzel kişilere Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde
belirtilen durumlar çerçevesinde aktarılabilecektir.
Kişisel Verisi İşlenen İlgili Kişinin Hakları:

Kişisel veri sahibi olarak, Kanunun 11.maddesinde belirtilen hakları doğrultusunda
• Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
• Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
• Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını
öğrenme,
• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
• Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme
ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini
isteme,
• KVK Kanunu’nun 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 verilerin
aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle
kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
• Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın
giderilmesini talep etme
haklarına sahiptir.
Kanun kapsamında Üniversite ile iletişime geçmek, geri bildirimde bulunmak ya da soruları
aktarmak için başvuru sahibinin kimliğini tevsik edici belgeler ve talebi içeren dilekçe ile
Yenişehir mahallesi Kardeşler caddesi No:7/1 Sivas/Merkez adresine bizzat elden iletilmesi
veya noter kanalıyla ulaştırılması gerekir. Ayrıca sivasbiltekuni@hs01.kep.tr adresine güvenli
elektronik imzalı olarak da bildirimde bulunulabilir. Bu kapsamda konuyla ilgili yapılacak olan
yazılı başvurular, Üniversite tarafından yapılacak olan kimlik doğrulamasını takiben
değerlendirilecek olup ilgililere yasal süreler içerisinde geri dönüş sağlanacaktır.

