DOPİNG HAFIZA ANKET AYDINLATMA METNİ

Siz Öğrencilerimizin kişisel verilerinin güvenliği sağlamak bizim en önde gelen ilkelerimizdendir. Bu
ilkemizden yola çıkarak, Doping Hafıza Anket Aydınlatma Metni ile size;
•
•
•
•
•

Veri Sorumlusu olarak Doping Hafıza’ nın kimliği,
Kişisel verilerinizin Doping Hafıza tarafından hangi amaçla toplandığı (işlendiği),
Kişisel verilerinizi kimlere ve hangi amaçla aktarabileceğimizi,
Kişisel verilerinizi nasıl edindiğimizi ve bunun yasal nedenlerini,
Son olarak kişisel verilerinizle ilgili olarak haklarınızın neler olduğunu,

açıklamak isteriz.
Bu bilgileri sizlerle paylaşmadan önce, açıklanması gerekli bazı hususlar şunlardır:
1. Kişisel veri nedir? Gerçek kişinin kimliğinin belirlenmesine yarayan tüm bilgiler kişisel veridir.
Örneğin; kişilerin adı, soyadı, telefon numarası, eğitim bilgisi kişisel verilerden bazılarıdır.
2. Veri İşleme faaliyeti nedir? Kişisel verilerin otomatik olan ya da olmayan yollarla, yani bilişim
sistemleri üzerinden veya manuel olarak; elde edilmesi, kaydedilmesi, muhafaza edilmesi, aktarılması,
sınıflandırılması ya da kullanımının engellenmesi gibi her türlü işlem anlamına gelir. Örneğin, kişisel
verilerinizi bizimle Doping Hafıza eğitim paketini satın almanız, anket faaliyetlerine katılmanız sırasında
paylaşmanız, bizim tarafımızdan gerçekleştirilen bir veri işleme faaliyetidir.
3. Veri Sorumlusu Kimdir? Veri işleme faaliyetinin neden ve nasıl olacağını belirleyen gerçek ya da tüzel
kişidir. Bu bakımdan, Şirketimiz bir veri sorumlusudur.
Veri Sorumlusu olarak Şirketimiz, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı olarak faaliyet gösteren Özel Doping
Hafıza Uzaktan Öğretim Kursu (No:99992877) kısaca Doping Hafıza ya da Doping Bilişim Teknolojileri
A.Ş. kısaca Doping Bilişim’dir. Detaylı iletişim bilgileri bu Aydınlatma Metni sonunda yer almaktadır.
Doping Hafıza faaliyetlerini Maslak Mah. AOS 55. SK. 42 Maslak B Blok Kolektif House 11. Kat
Sarıyer/İstanbul adresinde göstermektedir. Şirketimiz ilgili daha detaylı bilgi için
www.dopinghafiza.com adlı internet sitemizin İletişim bölümünü ziyaret edebilirsiniz.
Yukarıdaki açıklamalar ışığında, kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin Anket Aydınlatma Metni
kapsamındaki açıklamalarımız aşağıdaki gibidir:
1. Doping Hafıza eğitim anketini doldurmanız ve sınav sonuç değerlendirme süreci sırasında, hangi
amaçla kişisel verileriniz işlenmektedir?
İşlenen Kişisel Veriler
Ad-soyad, e-posta, telefon, eğitiminiz, sınav süreciniz, sınav
sonuç bilgileriniz, hedef ve tercihleriniz, Doping Hafıza eğitim
platformu ve içeriği ile ilgili anket sorularına vermiş olduğunuz
cevap, görüş, yorum, puanlama ve seçimler

İşlenme Amaçları
Hizmetlerin iyileştirilmesi, geliştirilmesi; çıkan
anket sonuçları ile öğrencilerimizin çeşitli ürün ve
hizmetlerle ilgili farkındalıklarını, kullanımlarını
veya memnuniyetini anlamasını sağlamak; tutum
ve kamuoyunu ölçmek için anketler ve odak
grupları oluşturmak, yeni ürünleri tasarlamak
veya test etmek ya da iletişim etkinliğini test
etmek

IP Adresi, Kullanıcı ID, Log Kayıtları
Ad, soyad, e-posta adresi, cep telefonu bilgileri, sınav sonuç
bilgileriniz, IP adresi, Kullanıcı ID, elde edilen kullanım (gezinti)
bilgileriniz, çerez bilgileri, reklam tanıtıcısı/kimliği bilgileri

Hukuki metinleri (Aydınlatma Metni, Açık Rıza Metni, Mesafeli
Satış Sözleşmesi, Ön Bilgilendirme Formu vb.) onay kayıtları
bilgisi

Anonimleştirilmiş istatistiki veri oluşturulabilmesi,
Kişiselleştirilmiş bir öğrenci deneyimi hizmeti
sunmak
İşlem güvenliğinin sağlanması
Uygulama, Site veya diğer 3. Taraf ortamlarında
Doping Bilişim ürünlerinin reklamlarının ve
pazarlama, iletişim faaliyetlerinin (Uygulama
içerisinde size özel ya da genel iletilen bildirimler,
hedeflenmiş reklam/tanıtımların yapılması ve
etkin bir öğrenci deneyimi yaşamanızı sağlamak,
kullanıcı ekranının özelleştirilmesi, size özel
sunduğumuz kampanyalar, anket) yapılması,
öğrenci deneyiminizi iyileştirmeye yönelik
çalışmaları ve operasyonel süreçlere ilişkin
stratejik planlama, analiz ve iş geliştirme,
Kullanımlara ilişkin istatistiksel çalışmaların
yapılması
Kanundan doğan ispat yükümlülüklerimizin yerine
getirilebilmesi

2. Kişisel verilerinizi kimlere ve hangi amaçlarla aktarmaktayız?
Kişisel verileriniz yukarıda açıklanan amaçlar doğrultusunda Kanun’un 8. ve 9. maddesinde belirtilen
şartlara uygun olarak mevzuatta izin verilen gerçek ve tüzel kişilere;
•
•
•
•

•

İş ortaklarımıza (dış kaynak hizmet sağlayıcıları, hosting hizmet sağlayıcıları, bilişim hizmetlerinin
yürütülmesiyle ilgili olarak hizmet aldığımız yazılım ekiplerine),
Doping Bilişim ortaklarına, çözüm ortaklarına,
Kullanılan Google Form, veri tabanları vb. yöntemler vasıtasıyla işlenen verilerin sunucularının yurt
dışında bulunması nedeniyle anılan hizmetlerin alındığı kişi ve kurumlara yurt dışına,
Kanunen yetkili kamu kurumlarına ve özel kişilere, (örneğin uygulama içi güvenlik tedbirleriyle ilgili
olarak İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerine, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına ve yetkili ve görevli
diğer kamu kurum ve kuruluşlarına),
Ticari elektronik iletilerin gönderilmesi konusunda hizmet aldığımız yurtiçi/yurtdışı firmalara
aktarılacaktır.

3. Kişisel verilerinizi nasıl ve nerelerden topluyoruz, bir diğer deyişle işliyoruz?
Kişisel verilerin,
•
•

Doping Hafıza anketlerine katılmanız ve görüş, öneri, puanlama bildirmeniz,
Doping Hafıza yetkililerini aramanız ya da WhatsApp, Instagram gibi platformlar aracılığıyla
yetkili kişilerle iletişim kurmanız

sırasında ve yukarıda sayılan amaçlara dayanarak kişisel verileriniz toplanmakta ve işlenmektedir.

4. Verilerinizi işlerken dayandığımız hukuki sebepler nelerdir?
Yukarıda açıklanan amaçlar doğrultusunda elde ettiğimiz kişisel verilerinizi, 6698 sayılı Kişisel Verilerin
Korunması Kanunu (KVKK)’ nda yer alan hukuki sebeplere dayanarak işliyoruz. Bu yasal dayanaklarımızı
şu şekilde belirtebiliriz:
Kişisel Verileriniz
Ad-soyad, e-posta, telefon, eğitiminiz, sınav süreciniz, sınav
sonuç bilgileriniz, hedef ve tercihleriniz, Doping Hafıza eğitim
platformu ve içeriği ile ilgili anket sorularına vermiş
olduğunuz cevap, görüş, yorum, puanlama ve seçimler

Hukuki Sebepler
Siz öğrencilerimizin temel hak ve özgürlüklerine
zarar vermemek kaydıyla, meşru menfaatlerimiz
için zorunlu olması (KVKK m.5/2-f) sebebiyle

Hukuki metinleri onay kayıt bilgisi

Uygulamanın
yürürlüğü,
güvenliği
ve
denetimleriyle ilgili mevzuattan doğan hukuki
yükümlülüklerimizi yerine getirebilmemiz için
zorunlu olması (KVKK m.5/2-ç), bir hakkın tesisi,
kullanılması veya korunması için bu verinin
işlenmesinin zorunlu olması (KVKK m.5/2-e)
Ad, soyad, e-posta, telefon numarası, IP adresi, log kayıt, sınav Pazarlama, segmentasyon ve analiz çalışmaları
sonuç bilgileriniz, kullanıcı ID bilgileri, elde edilen kullanım kapsamında kişisel veri işleme süreçlerine ve ticari
(gezinti) bilgileriniz, çerez bilgileri, reklam tanıtıcısı/kimliği iletişim faaliyetlerine ilişkin olarak vereceğiniz
bilgileri
“açık rıza” (KVKK m.5/1)
6. Kişisel verilerinize ilişkin olarak haklarınız nelerdir?
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. maddesi gereğince aşağıda sunulan haklara sahip
olduğunuzu hatırlatmak isteriz:
•
•
•
•
•
•

•
•

Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bizden bilgi talep etme,
Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını
öğrenme,
Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
Kişisel verilerinizin 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 verilerinizin 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 aleyhinize
bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın
giderilmesini talep etme.

Doping Hafıza, Kanun’a uygun olarak, idari ve teknik imkanlar dahilinde; siz öğrencilerimizin kişisel
verilerini kullanmalarını mümkün kılınması için gerekli olan sistemleri yürütmektedir.
Haklarınıza ilişkin taleplerinizi, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’e uygun
şekilde yazılı olarak ya da kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya
da bize daha önce bildirdiğiniz ve sistemimizde kayıtlı olan elektronik posta adresini kullanarak aşağıda
belirtmiş olduğumuz adreslere her zaman iletebilirsiniz. Başvurunuzu dilerseniz, Doping Bilişim

Teknolojileri A.Ş. “Veri Sahibi Başvuru Formu’nda” yer alan yöntemlerle Şirketimize iletebilirsiniz.
Talebiniz, niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır.
Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından
belirlenen tarifedeki ücret tarafından tahsil edilebilir.
Veri Sorumlusu: Doping Bilişim Teknolojileri Anonim Şirketi
e-posta: bilgi@dopinghafiza.com
KEP adresi: dopingbilisim@hs01.kep.tr
Adres: Maslak Mah. AOS 55. SK. 42 Maslak B Blok Kolektif House 11. Kat Sarıyer/İstanbul

Kişisel verilerinizin işleme faaliyetleriyle ilgili gerekli açıklamalar bu Aydınlatma Metninde yer
almaktadır. Yine de bu konuya ilişkin daha detaylı bilgi talep etmeniz halinde, www.dopinghafiza.com
internet sitemizde yer alan Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Politikamızı inceleyebilir ya da
bizleri arayabilirsiniz.

