
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ 

Hasan Doğan Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu 

Özel Yetenek Sınavı Başvuru Süreci  

Aydınlatma Metni ve Açık Rıza Metni 

 

Karabük Üniversitesi 'Veri Sorumlusu' sıfatıyla Özel Yetenek Sınavı Başvurusu Süreci 

kapsamında ve kazandığım taktirde tüm eğitim aldığım süre zarfında (Hasan Doğan BESYO) 

ad-soyad, T.C. kimlik numarası, e-posta adresi, telefon numarası, adres, sağlık bilgisi 

(engellilik durumuna ait bilgiler, kişisel sağlık bilgileri), sporcu özgeçmiş bilgisi, TYT puan ve 

sıralama bilgisi, görsel ve işitsel kayıt çeşidindeki kişisel verilerinizi, 6698 sayılı Kişisel 

Verilerin Korunması Kanununun (KVKK) 5. maddesi 2. fıkrası a bendi (kanunlarda açıkça 

öngörülmesi) ve e bendi (bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin 

zorunlu olması) hukuki sebebi doğrultusunda Öğrenci Seçme Ve Yerleştirme Süreçlerinin 

Yürütülmesi amacı ile sınırlı olarak başka bir alıcı gurubuna aktarım yapmaksızın işlemektedir. 

 

Sağlık Bilgisi (engellilik durumuna ait bilgiler, kişisel sağlık bilgileri), görsel ve işitsel Kayıt 

Özel Nitelikli verilerinin öğrenci seçme ve yerleştirme süreçlerinin yürütülmesi amacı ile sınırlı 

kalmak kaydıyla veri sorumlusu olarak Karabük Üniversitesi tarafından KVKK kapsamında 

işlemesine; 

İzin veriyorum. 

Adı-Soyadı: 

T.C. Kimlik No: 

İletişim: 

İmza: 

 

İzin vermiyorum. 

Adı-Soyadı: 

T.C. Kimlik No: 

İletişim: 

İmza: 

 

 

  

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun “İlgili kişinin hakları” başlıklı 11. Maddesi 

kapsamındaki haklarınız; 

• Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, 

• Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin 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 halinde bunların düzeltilmesini isteme, 6698 sayılı Kişisel 

Verilerin Korunması Kanunu'nda düzenlenen koşullara uygun olarak kişisel verilerinizin silinmesini veya yok 

edilmesini isteme, 

• Eksik veya yanlış olarak işlenmiş kişisel verilerinizin düzeltilmesini isteme ve kişisel verilerinizin silindiğinin 

ya da yok edildiğinin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 

• İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonuç 

ortaya çıkması halinde bu sonuca itiraz etme, 

• Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini, 

talep etme haklarınız bulunmaktadır. 

 


