
 

 

         

  

 

ADAY ÖĞRENCİ AÇIK RIZA METNİ 
 

 

Okulumuza kayıtlı öğrenciler ile velilerinin ve aday öğrencilerin kişisel verilerine ilişkin, veri 

sorumlusu sıfatını haiz bulunmaktayız. Online sınava katılacak öğrenciler aday öğrenci olarak 

anılacaktır. 

 

 
Hürriyet Koleji olarak, aday öğrenci ve velilerine yönelik olarak aşağıdaki kişisel veri 

ve özel nitelikli kişisel verileri işlemekteyiz: 

 
 

Kişisel Veriler: 

 

1. Kimlik Bilgisi: TCKN, İsim, Soy isim, Doğum Yeri / Tarihi, İmza, Velayet bilgisi 

2. İletişim Bilgisi: Telefon numarası, e-posta adresi 
3. Lokasyon Bilgisi: Adres 

4. Mesleki Deneyim: Unvan, Mesleki Deneyim 

5. Görsel ve İşitsel Bilgi: Fotoğraf 

 

 
Hürriyet Kolejinde aday öğrencilerin ve velilerin verileri ön kayıt ve başvuru sürecinde 

icra edilen faaliyetlerin ilgili mevzuat ve Hürriyet Koleji prosedürlerine uygun olarak 

yerine getirilmesini temin etmek suretiyle 

 

 
● Aday Öğrenci Online Deneme Sınavı, Kayıt Kabul, Rehberlik ve diğer iş birimlerimiz 

tarafında operasyonel faaliyetlerin mevzuat ve prosedürlere uygun olarak yürütülmesi, 

● Başvuru formlarının kayıt altına alınması ve geçmiş kayıt başvurularının sonraki 

dönemlerde tekrar gündeme gelmesi durumunda değerlendirmek üzere 10 yıl 

saklanması, 

● Söz konusu aday öğrencinin Hürriyet Koleji öğrencisi olmaya uygun bir aday olup 

olmadığının değerlendirilmesi, 

● Asil ve yedek listelerinin oluşturulması 

 

Amaçlarıyla; KVKK’nın 5. Ve 6. Maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları 

dahilinde işlenecektir. 



 

Rızanızı verdiğiniz takdirde eğitim süreçlerimizin hızlı ve etkili yürütülebilmesi için ve Ön 

kayıt, kayıt, aday öğrenci online sınav başvurusu değerlendirmesi bakımından çocuğun 

ihtiyaçları ve ailenin ekonomik koşullarının doğru bir şekilde değerlendirilmesi için faydalı 

ve/veya gerekli olması nedeniyle tarafınızca bize iletilen bu verilerin işlenmesi için açık rızanız 

gerekmektedir. 
 

 

VAN BİLİM EĞİTİM SAĞ. TUR. TİC. A.Ş. (Hürriyet Koleji)’ne bildirmiş olduğum 

çocuğumun ve ailemize ait özel kişisel verilerimizi; elde edilmesine, toplanmasına, 

kaydedilmesine, depolanmasına, sınıflandırılmasına, işlenmesine, gerekirse anonim hale 

getirilmesine, yurtiçi ve yurtdışı olmak üzere da dahil olmak üzere gerektiğinde 3. Kişiler ve 

resmi kurumlar ile paylaşılmasına hem Hürriyet Koleji hem de söz konusu taraflarca 6698 sayılı 

Kişisel Verilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Kişisel Bilgilerin Korunması Hakkında 

Bilgilendirme hükümlerine göre işlenmesine açık rıza veriyorum. 


