6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun Çerçevesinde
School Of Younity Kişisel Gelişim Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd.Şti. Tarafından
Dr.Gilbert RENAUD ile Birlikte Düzenlenen Recall Healing Eğitimi Katılımcı Aydınlatma Metni

School Of Younity Kişisel Gelişim Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd.Şti.(Kurum) olarak
kişisel verilerinizin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“Kanun”) uygun olarak
işlenmesine ve saklanmasına büyük önem vermekteyiz. Bu kapsamda sizleri kişisel verileri
toplama, işleme, aktarma amaçlarımız, yöntemlerimiz ve sizlerin Kanun’dan kaynaklanan
haklarınızla ilgili bilgilendirmek isteriz.
1. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi
Kişisel verileriniz, Kurum tarafından; Kurum,’un gerçekleştirmekte olduğu Dr.Gilbert RENAUD ile
Birlikte Düzenlenen Recall Healing Eğitimi çerçevesinde sözlü, yazılı veya elektronik olarak
toplanmakta olup; toplanan kişisel verileriniz, 6698 sayılı Kanun’un 5. Maddesinde belirtilen
kişisel veri işleme hukuki sebebine dayanılarak ve işbu Aydınlatma Metni’nde belirtilen amaçlarla
işlenebilmektedir.
2. Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Amaçları
Kişisel verileriniz, Kurum tarafından "Zoom Video Communications, Inc." Tarafından sağlanan
Zoom Meeting Online Platformunda ve Dr.Gilbert RENAUD ile Birlikte Düzenlenen Recall
Healing Eğitimi ve ona bağlı alt eğitimlerinin verilmesi, eğitimlere katılımların düzenlenmesi ve
katılımcı profillerinin anlanması dahil kurum hizmetlerinden faydalanmanız için gerekli
çalışmaların ilgili birimlerce yapılması, Kurumun ve faaliyetlerinin tanıtılması, Kurum tarafından
sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişilerin faydalanması,
Listeleme, raporlama, doğrulama, analiz ve değerlendirmeler yapmak, İstatistiki bilgiler üretmek,
İnternet sitemizi, mobil uygulamalarımızı ve diğer iletişim kanallarımızı kullanım şeklinize ilişkin
analiz yapmak ve sizlere özelleştirmelerde bulunmak,
Yargı organlarının veya yetkili idari kuruluşların istediği gereklilikleri veya talepleri yerine
getirmek,
Hizmetlerimizi ve bunlara ilişkin kişisel seçim olanaklarınızı araştırmak ve geliştirmek, pazar
araştırması amacıyla doğrudan bizimle paylaşmış olduğunuz iletişim kanalları üzerinden sizinle
irtibat kurmak, eğitimlere kaydınızın sağlanması ve devamı, Kurumun iş ve eğitim süreçlerinin
yürütülmesi, geliştirilmesi ve eğitim faaliyetleri kapsamında bu hizmetlerden faydalanılması
başta olmak üzere;
Kurum ile iş ilişkisi içerisinde olan üçüncü gerçek veya tüzel kişiler ile yapılan sözleşmeler veya
yürütülen faaliyetler çerçevesinde; hukuki ve ticari yükümlülüklerin gerçekleştirilmesi için,
kurum tarafından iş ortağı/müşteri/eğitmenler/katılımcılar ile (yetkili veya çalışanlar) yapılan
sözleşmelerden kaynaklanan yükümlülüklerin ifası, hak tesisi, hakların korunması, ticari ve
hukuki değerlendirme süreçleri, hukuki ve ticari risk analizleri, hukuki uyum süreci, mali işlerin
yürütülmesi amacıyla işlenebilmektedir.

Kurum olarak, veri sorumlusu sıfatı ile onayınız dahilinde ve 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6.
maddelerin yer alan hukuka uygunluk sebepleri çerçevesinde elde ettiğimiz ve 4. Maddede
belirtilen kişisel verileriniz, tamamen veya kısmen elde edilebilir, kaydedilebilir, saklanabilir,
depolanabilir, değiştirilebilir, güncellenebilir, periyodik olarak kontrol edilebilir, yeniden
düzenlenebilir, sınıflandırılabilir, işlendikleri amaç için gerekli olan ya da ilgili kanunda öngörülen
süre kadar ya da teamülen işlenmesi gereken süre kadar ya da projenin kesin sona erme
süresine kadar muhafaza edilebilir, yukarıda belirtilen işleme amaçları çerçevesinde yazılı ve
görsel olarak basılıp fiziki ve elektronik ortamda paylaşılabilir, dağıtılabilir, aktarılabilir.
Belirtmek gerekir ki; Kurum, kişisel verilerinizi, hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun, doğru ve
gerektiğinde güncel, belirli, açık ve meşru amaçlar çerçevesinde, işlendikleri amaçla bağlantılı,
sınırlı ve ölçülü ve ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan veya
projenin kesin sona erme süresi kadar muhafaza etmek suretiyle işlemektedir. Kişisel verileriniz,
Kanun’da açıkça belirtilmediği sürece, verinin saklanması için geçerli sebebin ve amacın
varlığının devamı süresince veyahut da teamülen işlenmesi gereken süre kadar veya projenin
kesin sona erme süresine kadar işlenecek, işleme amaç ve sebebinin ortadan kalkması veya sona
ermesi halinde, silinecek, yok edilecek veyahut da anonim hale getirilecektir.

3.Kişisel Verilerin Aktarılması
Kurum tarafından 4. Madde de belirtilen ve proje kapsamında işlenen kişisel verileriniz,
verdiğiniz açık rızanıza istinaden veya 6698 sayılı Kanun’un 5. Maddesin deki hukuka uygunluk
sebepleri dahilinde ve ilgili mevzuatta belirtilen güvenlik ve gizlilik esasları çerçevesinde yeterli
önlemler alınmak kaydıyla aşağıda yer alan mecralarda proje tanıtımının gerçekleştirilmesi ve
projenin Kurumtarafından raporlanması amaçlarıyla Kanunu’nun 4., 8. ve 9. maddelerinde
belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılmaktadır.
Ayrıca 6698 sayılı kanunun verilerin gerekli hallerde yurtdışına aktarılmasını düzenleyen 5.
Maddesinin 2. Fıkrasında belirtilen “Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya
ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması”
hükmünden hareketle özel nitelikli olmayan verilerinizin eğitimlerin gerçekleştirileceği platform
ve 3. Parti iş ortaklarımızla paylaşılması durumunda yurt dışına aktarılabilmektedir.
4.KVKK uyarınca Kurumun Kişisel Verilerinizi Açık Rıza Olmaksızın İşleyebileceği
Haller:
KVKK’nın 5. maddesi uyarınca, aşağıdaki hallerde Kurum açık rızanız aranmaksızın yukarıda
belirtilen ve kanuna uygun olarak almış olduğu kişisel verilerinizi işleyebilir:
•Kanunlarda açıkça öngörüldüğü hallerde,
•Fiili imkânsızlık nedeniyle veri sahibi olarak rızanızı açıklayamayacak durumda olmanız veya
rızanıza hukuki geçerlilik tanınmayan hallerde kendinizin ya da bir başkasının hayatı veya beden
bütünlüğünün korunması için kişisel verinizin işlenmesinin zorunlu olması,
•Kurum ve ilişkili şirketleri/kuruluşları/gerçek ve tüzel kişiler ile akdettiğiniz bir sözleşmenin
kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel
verilerin işlenmesinin gerekli olması,
• Kurumun bir hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,

• Kişisel verinizin tarafınızca alenileştirilmiş olması,
• Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması, ve sahip
olduğunuz temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla, Kurumun meşru menfaatleri
için veri işlenmesinin zorunlu olması.

5.İşlenen Kişisel Verileriniz
Kurum, yukarıda ifade edildiği gibi Dr.Gilbert RENAUD ile Birlikte Düzenlenen RecallHealing
Eğitimi kapsamında sizlerle ilgili olarak işlediği veriler arasında özellikle aşağıdakiler yer
alabilmektedir.
1-Adınız, soyadınız,
2-Doğum tarihiniz,
3-Cinsiyetiniz,
4-Cep telefonu numaranız,
5-E-mail adresiniz,
6-İkamet bölgesi/adres bilginiz,
7-Eğitim bilginiz
8-T.C. Kimlik Numaranız
9-Fatura Bilgileriniz
10-Eğitimde kullanılmak üzere gerekebilecek kişisel medya ve materyaller (Örn. Fotoğraf, video
vb.)
6.Kişisel Veri Sahibinin Hakları
Kanun’un 11. maddesi uyarınca veri sahipleri,
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,
Kanun 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.

Söz konusu haklarınızı kullanmak istediğiniz takdirde Kurum ile iletişime geçebilirsiniz. Kurum ‘a
ilişkin iletişim bilgileri işbu aydınlatma metninin sonunda dikkatlerinize sunulmaktadır. Bu
bağlamda Kurum, kişisel veri sahibinin Kanun’un 11. maddesinde sayılan haklarını kullanması
halinde, ilgili talepleri yerine getirecektir.
Kurum ile paylaşmış olduğunuz kişisel verilerin doğru ve güncel olduğunu; işbu bilgilerde
değişiklik olması halinde değişiklikleri Kuruma bildireceğinizi kabul ve beyan etmiş
sayılırsınız.Görüş, öneri ve talepleriniz ile ilgili bizimle iletişime geçebilirsiniz.
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