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KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ 

Ilgaz Şaylan olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nundan (“KVKK”) kaynaklı 

aydınlatma yükümlülüğümüzün yerine getirilmesi amacıyla bu metni hazırladık.  

 

Aydınlatma metnimiz ile size ilişkin işlediğimiz kişisel veri kategorilerini, bu kategorilerde yer alan kişisel 

verilerinizi hangi amaçlarla işlediğimizi, aktarım gerçekleştirdiğimiz tarafları, kişisel verilerinizin 

işlenmesine ilişkin hukuki dayanaklarımızı size şeffaf bir şekilde açıklamayı hedefliyoruz.  

 

1. Kişisel Veri İşleme Faaliyetine Konu Kişisel Veriler  

Kimlik (örneğin; isim, soy isim, doğum tarihi, medeni durum bilgileri bu kapsamda değerlendirilmektedir.), 

iletişim (örneğin, e-posta adresi ve telefon numarası), meslek, aile durum bilgisi (örneğin; sahip olduğunuz 

çocuk sayısı), kişisel tercihler ve alışkanlıklar (örneğin; çocuğunuz ile gitmek istediğiniz kurumlar) 

kategorileri kapsamında değerlendirilecek size ilişkin kişisel verilerinizi işliyoruz.  

Bununla birlikte, çalışmamıza katılmayı tercih etmeniz durumunda 18 yaşından küçük çocuğunuza ilişkin 

olarak aşağıdaki kişisel verileri işliyoruz. 

• Adı 

• Soyadı 

• Doğum tarihi 

• Cinsiyet 

• Kişisel tercih ve alışkanlıklar (örneğin; Evde en vakit geçirdiği kişi, ilgili olduğu alanlar, 

zorlandığı alanlar, konsantrasyon durumu, sevdiği aktiviteler, sevdiği renk, kitap gibi bilgiler) 

• Diğer (okul öncesi etkinlik ya da eğitim merkezine gitme durumu) 

• Sağlık Bilgisi (Bu kategori altında çocuğunuzun teşhis edilmiş bir hastalığı olup olmadığı 

bilgisini onayınız olması halinde işliyoruz.) 

 

2. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi 

Kişisel verileriniz aşağıda yer verdiğimiz amaçların gerçekleştirilmesine yönelik olarak ve dayandığımız 

hukuki dayanaklar çerçevesinde, Google Anketler aracılığı ile elektronik ortamda toplanmaktadır.  

3. Kişisel Verilerinizi İşlenme Amaçlarımız ve Hukuki Dayanaklar 

Kişisel verileriniz KVKK m.5 ve 6’ya uygun olarak, yeterli güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik teknik 

ve idari önlemler alınarak işlenmektedir. Kişisel verilerinizi işleme amaçlarımızı ve işleme amacımız ile 

bağlantılı hukuki dayanaklarımızı aşağıda bulabilirsiniz: 

Kişisel Veri İşleme Amacı Hukuki Dayanak 

Gerçekleştirdiğimiz anket kapsamında ebeveyn ve çocukların 

ihtiyaç ve tercihlerine göre çocuk gelişimi için bilimsel ve 

kolay uygulanabilir aktivite programlarının, ebeveyn ve 

çocukların ihtiyaç ve tercihlerine göre kişiselleştirilmesi 

KVKK m. 5/1, Açık Rıza  
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Uyuşmazlık durumlarında mahkemeler ve arabulucular 

nezdinde haklarımızın korunması 

KVKK m. 5/2/e, Bir hakkın tesisi, 

kullanılması veya korunması için veri 

işlemenin zorunlu olması. 

 

4. Kişisel Verilerinizin Aktarılma Amacı ve Aktarım Yapılan Alıcı Grupları  

Kişisel verileriniz yurt içinde veya yurt dışında bulunan kişi ve kuruluşlarla paylaşılmamaktadır. Veri 

paylaşımının gerektiği durumlarda, paylaşılan veriler anonim veri olmakta dolayısıyla KVK'daki tanımı 

kapsamında kişisel veri olarak nitelendirilmemektedir. Diğer bir deyişle, paylaşılan veri ad, soyad gibi 

kimlik bilgileri içermemekte, veri paylaşımı yapılan taraflar bakımından dizi belirli veya belirlenebilir 

kılmamaktadır. 

 

5. Kişisel Verilerinize İlişkin Haklarınız  

 

İşlenen kişisel verilerinize ilişkin olarak KVKK m.11’den kaynaklı haklarınızı her zaman kullanabilirsiniz. 

Haklarınızı kullanmak amacıyla ileridebasla@gmail.com e-posta adresi üzerinden iletişime geçebilirsiniz.  

 

Veri Sorumlusu: 

Ilgaz Şaylan 

TCKN: 14063667834 

Adres: Kardelen Mah. 1955 cad. Batı Star Sitesi B Blok No:2 Yenimahalle Ankara 


