ALANYA HAMDULLAH EMİN PAŞA ÜNİVERSİTESİ
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ HAKKINDA AYDINLATMA
METNİ
Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi olarak, üniversite ile ilişkili tüm şahıslara ait her türlü kişisel
verilerin hukuka uygun olarak toplanması, saklanması, işlenmesi, gerekmesi durumunda paylaşılması
sırasında gizliliğinizi korumak amacıyla mümkün olan en üst seviyede güvenlik tedbirlerini almaktayız.
Üniversitemizin amacı; kişisel verilerinizin toplanma şekilleri, işlenme amaçları, işlemenin hukuki
nedenleri ve haklarınız konularında sizleri en şeffaf şekilde bilgilendirmektir.
a) Veri Sorumlusu
Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi (“Üniversite”), 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması
Kanunu (“KVKK”) kapsamında, veri sorumlusu sıfatıyla, kişisel verilerinizi aşağıda açıklanan yöntem
ve amaçlarla işleyebilecektir.
b) Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği
Kişisel verileriniz,


Üniversite tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden faydalanmanız için gerekli faaliyetlerin
yerine getirilmesi,



Akademik ve idari işlerin yerine getirilmesi,



Personel ve Öğrenci Kimlik kartlarının hazır duruma getirilmesi,



Üniversitenin mevzuattan ve esaslardan kaynaklanan yükümlülüklerinin yerine getirilmesi,



Resmi makamların taleplerinin yerine getirilmesi,



Akademik ve bilimsel çalışmalar yapılması,



Üniversite öğrencilerinin, personellerinin, ziyaretçilerinin ve Üniversite ile iş ilişkisi
içinde bulunan kişilerin güvenliğinin temini,



Üniversite ile iş ilişkisi içerisinde olan üçüncü gerçek veya tüzel kişiler ile yapılan sözleşmeler
veya yürütülen faaliyetler çerçevesinde; hukuki ve ticari yükümlülüklerin gerçekleştirilmesi,



Üniversitenin

stratejilerinin

belirlenmesi

ve

politikalarının yürütülmesi,


Üniversitenin tanıtılması, amaçlarıyla işlenebilecektir.

uygulanması,

akademik

ve

idari

Kişisel verilerin işlenmesinin temel amacı, , Strateji ve hedeflerin belirlenebilmesi ve uygulanması,
Üniversitemizin sunduğu hizmetlerden en iyi şekilde yararlanabilmesi Üniversitenin insan kaynakları
uygulamalarının yürütülebilmesi ve ilişiği olan personel ve öğrenci haklarının hukuka uygun bir şekilde
korunmasının sağlanmasıdır.
c) İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği


Üniversitemizin kapalı ve açık alanlarının denetlenmesi ve güvenliğinin sağlanması,



Hukuki uyum süreçlerinin yürütülmesi,



Mali ve finansal faaliyetlerin gerçekleştirilmesi ve Üniversitenin Yükseköğretim Kanunu ve
ilgili yönetmelik,yönergeler başta olmak üzere mevzuattan kaynaklanan ya da idari veya adli
makamlarca getirilen hukuki yükümlülüklerinin yerine getirilmesi amaçlarıyla kuruluşlara ve



kişilere aktarmak,



Üniversitemizle iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin teminini
sağlamak,



İlgili bölümlerde eğitim gören ve Üniversite bünyesindeki birimlerde veya üniversite dışındaki
kuruluşlarda staj yapan öğrencilerin hak ve yükümlülüklerini korumak ve yerine getirilmesini
sağlamak,



Öğrenciler ile akademik ve idari personel hakkında açılan/açılabilecek disiplin
soruşturma süreçlerinin yönetilebilmesi,



Üniversitede eğitim alan öğrencilere ve akademik/idari personele sağlık hizmeti
sunulabilmesi,



Kariyer planlamasında Üniversitemizden mezun öğrencilerin desteklenmesi amacı ile
başarılarının takip edilmesi,



Spor faaliyetlerinin yürütülebilmesi ve Üniversite öğrenci topluluğa üye olunabilmesi,
kulüp çatısı altında yapılan çalışma, etkinlik ve organizasyonlardan yararlanılabilmesi,



Yüksek Öğretim Kurumu, SGK, İş ortakları, Bakanlıklar, Yargı mercileri gibi kanunen yetkili
kamu kurumlarına, mevzuatın izin verdiği hallerde işbirliği yaptığı danışmanlara, taraflara,
kamu ve anlaşmalı kuruluşlara, finans ve ödeme sistemleri kuruluşlarına, 6698 sayılı Kanun’un
8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme koşulları ve amaçları çerçevesinde
aktarılabilecektir.

ç) Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi
Kişisel verileriniz, yukarıda yer verilen neden ve amaçlar doğrultusunda Üniversitemizin sözleşme ve
yasadan doğan sorumluluklarını tam, eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirebilmesi amacı her türlü
sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda edinilir. Bu hukuki nedenlerle; üniversitemiz bağlı birimleri,
internet sitesi, web sitelerine yapılan yazılı/dijital başvurular, sosyal medya mecraları, çağrı merkezi,

mobil uygulamalar ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilecektir. Kişisel
verileriniz, üniversitemiz ile ilişkiniz devam ettiği müddetçe oluşturularak ve güncellenerek
işlenebilecek ve hem dijital hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir. Kişisel verileriniz,
6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında
bu bilgilendirmenin (b) ve (c) maddelerinde belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve
aktarılabilmektedir.
d) Kişisel Veri Sahibinin 6698 sayılı Kanun’un 11. Maddesinde Sayılan Hakları
Kişisel veri sahiplerinin, 6698 sayılı Kanun’un 11. maddesinde sayılan haklara ilişkin talepleri,
Üniversitemize iletilmesi durumunda, 6698 sayılı Kanun’un 13. maddesinde belirtildiği gibi, talebin
niteliğine göre, Üniversitenin atamış olduğu kişi, kişiler veya belirlemiş olduğu veri sorumlusu talebi
kabul eder veya gerekçesini açıklayarak reddeder.
Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi aşağıda düzenlenen yöntemlerle
üniversitemize iletmeniz durumunda üniversitemiz talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç
otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi
halinde, üniversitemiz tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Bu kapsamda kişisel veri
sahipleri;
KVKK’nin 11. maddesi uyarınca herkes veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili;
a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
e) Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok
edilmesini isteme,
f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere
bildirilmesini isteme,
g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi
aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın
giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir.
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda
belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun
belirlediği diğer yöntemlerle üniversitemize iletebilirsiniz. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması
Kanun gereğince, yazılı olarak üniversitemize iletmeniz gerekmektedir. Bu çerçevede üniversitemiz
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 11. maddesi kapsamında yapacağınız başvurularda

yazılı olarak başvurunuzu nasıl ileteceğiniz ile ilgili bilgiler verilmiştir. Belirtilen haklarınızı kullanmak
için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 11.
maddesinde belirtilen haklarınızdan kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren
talebinizi; Veri Sahibi Başvuru formunu doldurarak ve formun imzalı bir nüshasını Saraybeleni Cad.
Cikcilli Mah. No:7 Alanya HEP Üniversitesi adresine kimliğinizi tespit edici belgeler ile bizzat elden
iletebilir, noter kanalıyla veya 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanun’da belirtilen diğer
yöntemler ile gönderebilir veya ilgili formu hamdullaheminpasa@hs01.kep.tr adresine güvenli
elektronik imzalı olarak iletebilirsiniz.

