KENT-ARGE-01 – Kuluçka Merkezi Katılımcıları Aydınlatma Metni

KULUÇKA MERKEZİ KATILIMCILARI KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN
AYDINLATMA METNİ
İşbu kişisel verilerin işlenmesine ilişkin aydınlatma metni (“Aydınlatma Metni”), 6698 sayılı Kişisel
Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca veri sorumlusu sıfatıyla İstanbul Kent Üniversitesi
(“Kent”) tarafından hazırlanmış olup, Kanunun 10’uncu maddesi, Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine
Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ ve diğer ilgili mevzuat gereğince
hazırlanmıştır. Sizden işbu Aydınlatma Metnini sonuna kadar okumanızı rica ederiz.
1. VERİ SORUMLUSU BİLGİLERİ
Unvan : İstanbul Kent Üniversitesi
Adres : Cihangir Mahallesi Sıraselviler Caddesi No:71 34433 Beyoğlu/İstanbul
E-posta : kvkk@kent.edu.tr
2. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİNİZ
Tarafımızca işlenen kişisel verileriniz aşağıda listelendiği şekildedir ve Aydınlatma Metninin devamında
belirtilen kişisel veriler ifadesi işbu listeli kişisel veriler ile sınırlıdır:
Kimlik
Eğitim
İş
tecrübesi
…

Ad-Soyad, TC Kimlik Numarası, Öğrenci numarası
Lisans diploması, Mezuniyet belgesi, Öğrenci belgesi, Sertifikalar
Geçmiş işyeri bilgileri, Pozisyon, Dahil olunan projeler
…

3. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLANMA YÖNTEMİ, İŞLENME AMAÇLARI VE HUKUKİ SEBEBİ
Kişisel verileriniz, Kuluçka Merkezi Başvuru Formunu doldurmanız yoluyla, Kanunun 5’inci maddesinin
2’inci fıkrasında e bendi gereğince bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunmasıyla doğrudan ilgili
nedeniyle işlemenin gerekli olması hukuki sebebine dayanarak toplanır; yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara
bilgi verilmesi amacıyla işlenir; işlendikleri amaç için gerekli olan makul ve azami süre ve herhalde
kanuni zamanaşımı süreleri kadar muhafaza edilir.
4. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN YURT İÇİ VE YURT DIŞINDAKİ ÜÇÜNCÜ KİŞİLERLE PAYLAŞILMASI
Kişisel verileriniz, Kanunun 8’inci maddesinin 2’inci fıkrasının a bendi çerçevesinde işbu Aydınlatma
Metninin 3’üncü fıkrasında yer alan işleme amaçları ile aynı ve sınırlı olacak şekilde yurt içindeki yetkili
kamu kurum ve kuruluşlarına aktarılır; ancak yurt dışına aktarımı söz konusu değildir.
5. KANUNİ HAKLARINIZ
Kanunun ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11’inci maddesi kapsamındaki taleplerinizi, Veri Sorumlusuna
Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe uygun olarak Kent’e iletebilirsiniz.
6. DİĞER HUSUSLAR
Kişisel verinizin işlendiği her durumda veya kişisel verilerinizin işleme amacı değiştiğinde veri işleme
faaliyetinden önce, talebinize bağlı olmadan ve yerine getirildiğinin ispatı Şirket’e ait olmak üzere
aydınlatma yükümlülüğü sözlü, yazılı, ses kaydı, çağrı merkezi gibi fiziksel veya elektronik ortam
kullanılmak suretiyle Şirket tarafından yerine getirilir.
İşbu Aydınlatma Metni güncel olup, .../…/…. tarihinde düzenlenmiştir.
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