FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ
DİLEK, ŞİKÂYET VB. TALEP VE BAŞVURULARDA KİŞİSEL
VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ
I. Veri Sorumlusu
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (“Üniversite”) olarak 6698 Sayılı Kişisel Verilerin
Korunması Kanunu (“Kanun”) kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla haiz olduğumuz aydınlatma
yükümlülüğümüzü yerine getirerek kişisel verilerinizin işlenmesi hakkında sizleri bilgilendirmek
isteriz.
II. Elde Etme Yöntemi ve Hukuki Sebepler
Kişisel verilerinizi, gerçekleştirmiş olduğunuz başvuru, yönelttiğiniz dilek, şikâyet vb. talep
kapsamında doğrudan sizlerden, fiziksel ya da elektronik ortamda doldurduğunuz formlardan,
telefon, posta, e-posta, faks ve sair iletişim kanalları vasıtasıyla görsel, işitsel veya yazılı olarak
elde edilmektedir.
İşbu kişisel verilerin işlenmesinin hukuki sebepleri:
•

•

•

•

•

•

Kanunlarda açıkça öngörülme (Örneğin; 5651 Sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların
Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun
uyarınca tutmakla yükümlü olduğumuz kayıtların tutulması),
Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması (Örneğin;
belirli mevzuat hükümleri uyarınca YÖK, YÖKAK, TSE vb. kamu otoritelerine ve özel hukuk
gerçek/tüzel kişilerine bildirim yapılması gereken durumlar),
Sizlerle aramızdaki sözleşme ilişkisinden kaynaklanan dilek, şikâyet vb. talep söz konusu ise
işbu sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin
taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması (Örneğin; öğrencilerin dönemlik veya
yıllık ders seçimlerinin düzenlenmesine ilişkin taleplerin takip edilmesi vb. durumlar),
Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması (Örneğin, talep
ve başvurularınızın değerlendirilmesi ve gerekli işlemler tesis edilerek sizlere geri dönüş sağlanması
vb. durumlar),
İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru
menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması (Örneğin; dava zamanaşımı süreleri boyunca
kişisel verilerinizin muhafaza edilmesi vb. durumlar),
Gerekli durumlarda sizlerden aldığımız açık rızanız (Örneğin; başvurunuzun niteliği gereği
sunduğunuz sağlık raporu vb. belgelerde yer alan özel nitelikli kişisel verilerinizin işlenmesi vb.
durumlar), olabilmektedir.

III. Kişisel Verileri İşleme Amaçları
Kişisel verileriniz; başvurularınızın, süreç içerisinde bizlere yöneltebileceğiniz dilek, şikâyet vb.
taleplerinizin değerlendirilmesi ve sizlere geri dönüş sağlanması; Üniversitedeki idari/akademik
tüm faaliyetlerin mevzuata uygun şekilde yürütülmesi; yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına ve
özel hukuk gerçek/tüzel kişilerine bilgi verilmesi; Üniversite’nin bilgi güvenliği, hukuka
uygunluk, kalite standartlarını korumaya ve geliştirmeye yönelik denetimlerin gerçekleştirilmesi;
iş sürekliliğinin ve tüm bu süreçlerde sizlerle aramızdaki iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi
amaçlarıyla işlenecektir.
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IV. Aktarım ve Amaç
Kişisel verilerinizi yürüttüğümüz faaliyetler kapsamında yukarıda belirtilen amaçlarla ve işbu
amaçların gerçekleştirilmesi ile sınırlı olarak Üniversite harici üçüncü kişilerle paylaşmak
durumundayız.
Başvuru süreçlerinin tamamlanabilmesi amacıyla; kanunlarda ve/veya ilgili mevzuatta öngörülen
hallerde yetkili kamu/özel kurum ve kuruluşlarıyla; bilgi güvenliğinin sağlanması, arşiv
faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi amaçlarıyla kullanılan yazılımlar da dâhil olmak üzere bilişim
hizmeti aldığımız altyapı sağlayıcısı iş ortaklarımızla; mali ve hukuki işlerin takibi ve denetimi
amacıyla avukat, yeminli mali müşavir vb. iş ortaklarımızla paylaşılabilmekte, bir başka deyişle
yurtiçine ve yurtdışına aktarılabilmektedir.
Üniversite, tüm bu aktarım süreçlerinde gerekli teknik ve idari tedbirleri yerine getirmekte, bilme
gereği ve kullanma gereği ilkelerine riayet etmekte ve veri minimizasyonu ilkesine bağlı
kalmaktadır.
V. İlgili Kişinin Hakları
Kişisel verisi işlenen kişi olarak, Kanunun ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. maddesi
kapsamındaki haklarınızı (kişisel veri işlemeyi öğrenme, işlemeyle ilgili bilgi talep etme,
işlemenin amaca uygunluğunu öğrenme, aktarım yapılan kişileri bilme, eksik veya yanlış
işlemelerin düzeltilmesini isteme, silme veya yok edilmesini isteme, otomatik tüm işlemlerin
üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, analize itiraz etme, zararın giderilmesini talep etme) Veri
Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe göre kullanmak için yim@fsm.edu.tr
ile iletişime geçebilir veya https://www.fsm.edu.tr/kvkk adresinde yer alan formu
kullanabilirsiniz.
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