
  DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ
    ASİSTAN ÖĞRENCİ PROGRAMI BAŞVURU SÜRECİ

    İLGİLİ KİŞİ AYDINLATMA METNİ
Asistan  öğrenci  olarak  kişisel  verilerinizi  aşağıda  izah  edildiği  surette  ve  mevzuat  tarafından  emredilen  sınırlar
çerçevesinde işlemekteyiz. Kanunun Aydınlatma Yükümlülüğünü düzenleyen 10'uncu maddesine göre veri sorumlularının,
kişisel  verilerini  işledikleri  gerçek kişileri  bazı  konularda bilgilendirmekle yükümlü olmaları nedeniyle sizleri  kişisel  veri
işleme sürecimiz ile ilgili olarak bilgilendirmek isteriz.

Veri Sorumlusu Hakkında

6698  sayılı  Kişisel  Verilerin  Korunması  Kanunu'na (bundan böyle  “KVK Kanunu” olarak  ifade  edilecektir)  göre  Doğuş
Üniversitesi  (bundan böyle ‘’ÜNİVERSİTE’’  olarak  ifade  edilecektir) sizinle  ilgili  kişisel  verileri  işlemesi  sebebiyle  veri
sorumlusudur. 

İşlenecek Kişisel Verileriniz

Asistan Öğrenci Programı Başvuru Süreci
Kimlik Verisi (Ad/Soyad)
İletişim Verisi (Telefon Numarası, E-posta Adresi, Nerede İkamet Ettiği Bilgisi)
Eğitim Verisi (Fakülte/Yüksekokulu, Bölüm Bilgisi, Sınıf Bilgisi, Motivasyon Mektubu, CV)
Talep Verisi (Grafik Bölümü için portfolyo)

Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları

Asistan öğrenci  başvurularının  alınması  ve  değerlendirilmesi;  Asistan öğrenci  işlemlerinin  yürütülmesi;  Eğitim-öğretim
süresi boyunca öğrencinin almış olduğu teorik bilgilerin pratik olarak uygulanmasına imkan sağlanması; Asistan öğrenci
sürecinde  çalışmalarınızın  değerlendirilebilmesi,  danışmanınız  tarafından  tutulan  gelişim  raporlarınızın  dosyalanması
suretiyle asistan öğrenci yerleştirme ve takip süreçlerinin mevzuata uygun olarak yürütülmesi; Mülakat sonucunuzla ilgili
iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi amaçlarıyla işlenecektir.

Kişisel Verilerinizin Aktarılması

Asistan öğrenci programı mülakat süreci tek sistem üzerinden yürütülmektedir.

Zoom  Sistemi:  Sunucuları  yurtdışında  bulunan  Zoom  sistemi  üzerinden  canlı  olarak  çevrimiçi  (online)  mülakatlar
yürütülecek olup, yukarıda bahsettiğimiz amaçlar doğrultusunda bu mülakatı kaydedeceğiz. Yurtdışında depolanan veriler,
yalnızca söz konusu mülakatın içeriğine erişmesi uygun bulunan kişilerle paylaşılacaktı. Depolanan bu verilerin daha sonra
üçüncü kişiler tarafından yeniden izlenebilmesi mümkün olmayacaktır. Bu kapsamda söz konusu aktarım yalnızca açık rıza
vermeniz halinde yapılacaktır.

İlgili  işleme ve aktarma faaliyetleri  yapılırken,  kişisel  verilerin güvenlik  ve mahremiyetinin sağlanması  amacıyla teknik
imkanların izin verdiği makul ölçüdeki idari ve teknik tedbirler alınmaktadır.  

Çevrimiçi (online) mülakata katılan katılımcı olan üçüncü kişiler canlı yayın sırasında ad/soyad, e-posta adresi ve görsel ve
işitsel kayıtlarınızı görüntüleyebilir ve canlı mülakat sırasında ilettiğiniz veya görünür hale getirdiğiniz kişisel verilerinize
erişebilir.  Bu noktada zoom sistemi üzerinden canlı  olarak yayımlanacak kişisel verileriniz  yalnızca depolama amacıyla
saklanacağından,  depolanan  yayın  içerisinde  yer  alan  bu  kişisel  verilere  canlı  yayın  dışında  üçüncü  kişilerin  erişimi
mümkün olmayacaktır.  Belirttiğimiz kapsamda üçüncü kişilere tarafımızca herhangi bir aktarım yapılmamakta olup, bu
şekilde diğer katılımcılara ait kişisel verilere erişen kişilerin bu nedenle bireysel sorumlulukları olacağını, Üniversitemizin
herhangi bir sorumluluğu olmayacağını hatırlatmak isteriz.

Kişisel Verilerinizin Elde Edilme Yöntemleri ve Hukuki Sebepleri
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Kişisel  verileriniz,  www.dogus.edu.tr internet  adresinden  başvuru  yapılması  ile  Zoom platformu aracılığıyla  mülakata
katılım sağlamanız, tarafımızla herhangi bir vasıta ile iletişim kurmanız ve bu şekilde bilgi iletmeniz ile elektronik ortamda
otomatik olan yöntemlerle toplanacaktır.

6698  Sayılı  KVK  Kanunu’nun  5/1-‘’Açık  rızanın  alınması’’, 5/2-ç)“Veri  sorumlusunun  hukuki  yükümlülüğünü  yerine
getirebilmesi  için  zorunlu  olması”,  f)  ‘’İlgili  kişinin  temel  hak  ve  özgürlüklerine  zarar  vermemek  kaydıyla,  veri
sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması’’ maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları
dahilinde işlenecektir. 

İlgili Kişi Olarak KVK Kanunu’nun 11. Maddesinde Sayılan Haklarınız Nelerdir?

Kişisel verisi işlenen gerçek kişilerin KVK Kanunu’nun 11. maddesi uyarınca sahip olduğu haklar aşağıdaki gibidir;

 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 aktarılıp aktarılmadığı öğrenme ve aktarılıyor ise 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,

 KVK  Kanunu  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.

Yukarıda  sıralanan  haklarınıza  yönelik  başvurularınızı  kimliğinizi  tespit  edici  gerekli  bilgiler  ile  KVK  Kanunu’nun  11.
maddesinde  belirtilen  haklardan  kullanmayı  talep  ettiğiniz  hakkınıza  yönelik  açıklamalarınızı  içeren  talebinizi
www.dogus.edu.tr internet adresinde yer alan KVK Kanunu İlgili  Kişi  Başvuru Formu’nu doldurarak, formun imzalı  bir
nüshasını ‘’Doguş Üniversitesi, Esenkent, Dudullu Osb Mah, Nato Yolu Cd 265/ 1, 34775 Ümraniye/İstanbul ‘’ adresine
kimliğinizi  tespit  edici  belgelerle  bizzat  elden  iletebilir,  noter  kanalıyla  ya  da  kvkk@dogus.edu.tr e-posta  adresine
elektronik  posta  yoluyla  veya  KVK  Kanunu’nda  belirtilen  diğer  yöntemlerle  gönderebilir  veya  ilgili  formu
dogus@hs01.kep.tr adresine güvenli elektronik imzalı olarak iletebilirsiniz. Başvuru yolu, yöntemleri ve başvurunun içeriği
ile ilgili olarak daha fazla bilgi almak için  www.dogus.edu.tr internet adresimizde yer alan ‘’KVK Mevzuat Uyarınca İlgili
Kişinin Haklarının Kullandırılması’’ metnini inceleyebilirsiniz.

KVK Kanunu kapsamında “Veri Sorumlusu” sıfatıyla bildiririz.

Saygılarımızla.

Doğuş Üniversitesi  

Adres: Esenkent, Dudullu Osb Mah, Nato Yolu Cd 265/ 1, 34775 Ümraniye/İstanbul

Tel: 444 79 97

E-Posta: kvkk@dogus.edu.tr 
İlgili Kişi 
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Adı Soyadı :

Tarih :

İmza :

Sayfa 3 / 3               Form No : 


