UNVEST
LİSE YAZ OKULU
BURS BAŞVURULARI
AYDINLATMA METNİ
a)

Veri Sorumlusu ve İrtibat Kişisi

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak Unvest A.Ş.
(“Unvest”) tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.
b)

Kişisel Verileri İşleme Yöntemleri ve Hukuki Sebepleri

Unvest, kişisel verileri doğrudan burs talebi yapan öğrencilerin kendisinden, matbu, e-mail, telefon ile Kanun’da
belirtilen kişisel veri işleme şartlarına uygun olarak Kurumun adayları çeşitli burs imkanlarından yararlandırması ve bu
kapsamda başvuru yapan öğrencilerin bursun isteklerine göre değerlendirmesi başta olmak üzere aşağıda belirtilen
amaçlarla sınırlı olarak, Kanun’un 5. ve 6. Maddelerinde belirtilen hukuki sebepler doğrultusunda toplamaktadır:
-

c)
1.

Kişisel verilerinizi sizin aleni kılmanız (ör: burs başvuruları kapsamında finansal durumunuzu gösterir belgeler),
ve
Sizlere bir hak tesis etmemiz, bu hakkı kullandırmamız veya korumamız için veri işlemek zorunda olmamız (ör:
burstan yararlandırılmanız adına verilerinizin Yaz programları başvuru değerlendirme ekibine sunulması).

Veri Kategorileri ve Örnek Veri Türleri
Bursa
Başvuran
Öğrenci

Kimlik Bilgisi

Adı – Soyadı, Doğum Tarihi, Cinsiyeti, Doğum Yeri, TC Kimlik
Numarası, Nüfusa Kayıtlı Olduğu Yer

İletişim Bilgisi

Kişiyle ilişkilendirilen e-mail, telefon no, cep telefonu, adresi,
ikametgâh, adres kayıt sistemi kayıtları

Finansal Bilgi

Kişisel veri sahibiyle ilişkilendirilen ve bu kişinin yapmış
olduğu işlemlerin finansal sonucunu gösteren bilgiler Örn.
kredi kartı borcu, kredi tutarı, kredi ödemeleri, ödenecek
faiz tutarı ve oranı, borç bakiyesi, alacak bakiyesi gibi

Aday Başvuru
Bilgisi

Kişisel veri sahibiyle ilişkilendirilen burs başvuru formları,
burs formlarında yapılan burs isteme talebine ilişkin
açıklamalar

Özel Nitelikli Kişisel Biyometrik veri (imza)
Veri
Aile Bireyleri ve Öğrencilerin burs başvuru formlarını doldururken veya burs
mülakatları sırasında, neden bursa ihtiyaçları olduklarını

2.

Öğrenci Aile
Bireyleri ve
Yakın Bilgisi

Yakın Bilgisi

açıklarken ebeveynleri, kardeşleri ve diğer akrabaları ile ilgili
paylaştıkları her türlü: kimlik bilgisi (ad, soyad, yaş vb.),
finansal bilgi (maaş gelirleri, ekonomik durumun kötüleşme
nedenleri vb.), psikolojik durum (akıl hastalıkları, şiddet
eğilimi vb.), eğitim geçmişi (okur yazarlık durumu vb.) ve
özel nitelikli kişisel verileri (ceza ve güvenlik tedbiri
mahkumiyeti, dini inancı, sağlık durumu vb.) gibi veriler

Kimlik Bilgisi

Ad-Soyad, Cinsiyet, Doğum Tarihi, Doğum Yeri, Medeni Hali,
Pasaport Numarası, Ehliyet Bilgileri, Yakınlık Derecesi

İletişim Bilgisi

Adres (ev), E-posta, Telefon / Cep Telefonu

Finansal Bilgi

Gelir Bilgisi, Finansal Zorluklar

Özlük ve Meslek
Bilgisi

Meslek, Okul, Doğum Tarihi, Cep Telefonu, Cinsiyet, Bağlı
Bulunduğu Kurum, Mezuniyet Bilgisi

Özel Nitelikli Kişisel Psikolojik durum bilgisi, ceza mahkumiyeti, dini ve mezhebi,
Veri
sağlık bilgisi, dernek ve vakıf üyeliği bilgisi

d)

Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği




e)

Burs başvurusu yapan öğrencilerin başvurularının alınması ve değerlendirilmesi,
Bursa hak kazanan öğrencilerin burstan yararlandırılması amacıyla kurum içi gerekli faaliyetlerin icrası, ve
Bursa hak kazanan öğrencilerin bursluluk koşullarını sağlayıp sağlamadığının değerlendirilmesi.
İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Bursa başvuran öğrenci verileri; yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda ve bu amaçların yerine
getirilmesi ile sınırlı olarak; Lise Yaz Programları ekibi Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme
şartları ve yukarıda belirtilen amaçlarla sınırlı olarak yurtiçinde veya yurtdışında işlenebilecektir.
Ayrıntılı olarak kişisel verilerinizin kimlerle ve hangi amaçlarla paylaşılabileceği aşağıda belirtilmiştir:

Bursa
Başvuran
Öğrenci & Öğrenci
Aile Bireyleri ve
Yakınları

f)

Öğrencilerin burs başvurularının değerlendirilmesi amacıyla Lise Yaz programları
ekibi içinde başvuru dokümanlarının paylaşılması; Unvest denetimleri sırasında
talep edilen durumlarda ilgili evrakların denetimi gerçekleştiren kuruma
iletilmesi.

Kişisel Verilerin Saklanma Süreleri

Kişisel Veri Türleri

Saklama Süresi

Hukuki Dayanağı

Kimlik Bilgisi

Burs başvuruları
kapsamında toplanan bu

Borçlar Kanunu

İletişim Bilgisi

bilgiler süresiz saklanabilir.

Aday Başvuru Bilgisi

Öğrenci Bilgisi

Süresiz

Borçlar Kanunu

Görsel ve İşitsel Veri

Süresiz

Borçlar Kanunu

Aile Bireyleri ve Yakın Bilgisi

Süresiz

Borçlar Kanunu

Finansal Bilgi

Süresiz

Borçlar Kanunu

Süresiz

Borçlar Kanunu

Özel Nitelikli Kişisel Bilgisi (İmza,
sağlık bilgisi, ceza mahkumiyeti,
psikolojik durumu)

g)
o
o
o
o
o
o
o
o
o
h)

Kişisel Veri Sahibi Olarak Kanun’un 11. Maddesinde Sayılan Haklarınız
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,
KVK Kanunu 7. maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
(d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, 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.
Veri Güvenliği

Unvest, öğrencilerin ve aile bireylerinin yukarıda belirtilmiş olan verilerini veri tabanları, e-mail ve bilgisayarda, ilgili burs
başvuru sistemlerinde ve burs başvurusuna ilişkin dokümanların hard copy olarak saklanması gerektiği durumlarda ise
sadece yetkili olan kişilerin erişebildiği kilitli dolaplarda muhafaza etmektedir. İlgili veriler, Lise Yaz Programları ekibi
tarafından burs başvurularının değerlendirilmesi işlemlerinin yapılabilmesi için birim içerisinde paylaşılır.

i)

İlgili Kişilerin Hakları İçin Koç Üniversitesi’ne Başvuru

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi kisiselverilerim@ku.edu.tr e-mail adresinden Unvest’e
iletmeniz durumunda talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak
sonuçlandırılacaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Unvest tarafından Kişisel Verileri Koruma
Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.

UNVEST
LİSE YAZ OKULU
BURS BAŞVURULARI
RIZA METNİ
Unvest tarafından; yukarıda belirtilen amaçlar kapsamında kişisel verilerimin başta olmak üzere özel nitelikli
kişisel verilerimin işlenmesini, Lise Yaz programları ekibi başta olmak üzere ve denetim açısından gereken durumlarda
ilgili Kurum/Şirket ile paylaşılmasını kabul ediyorum.
Burs Başvurusunda Bulunan Öğrencinin:

Adı Soyadı

Tarih

İmzası

* Yukarıda vermiş olduğunuz açık rızanızı, kisiselverilerim@ku.edu.tr adresi üzerinden bizimle irtibata geçerek her
zaman geri alabilirsiniz. Bu durumda burs başvurusundan vazgeçmiş sayılacaksınız ve burs başvurusuna ilişkin kişisel
verileriniz size iade edilerek kayıtlarınız silinecektir.

