SEDAGRUP & SEDA BİLİŞİM GİZLİLİK VE GÜVENLİK POLİTİKASI İLKELERİ
Bu gizlilik ve güvenlik politikası ilkeleri SedaGrup Eğitim Bilişim Sanayi Ticaret Limited Şirketi ile
Seda Bilişim Hizmetleri (Bundan sonra ortak şekilde KURUM olarak anılacaktır.) internet sitelerinde geçerlidir.
Bu ilkeler Kurum tarafından, Kurum ‘un gizlilik konusundaki sorumluluklarının tespiti için
hazırlanmıştır. Aşağıdaki maddeler Kurum web siteleri üzerindeki veri toplama ve dağıtımı hakkında bilgi verme
ile bu işlemlerin kurallarını içermektedir.
Kurum tüm kullanıcılarının mahremiyetine saygı duymaktadır. Kurum internet sitelerine erişiminiz ve
içerik kullanımınız, burada belirtilen Sedagrup & Seda Bilişim Gizlilik Ve Güvenlik Politikası İlkelerine ve
yasalara tabiidir. Lütfen Kurum İnternet Sitelerini kullanmaya başladığınızda işbu Sedagrup & Seda Bilişim
Gizlilik Ve Güvenlik Politikası İlkelerinin koşullarını tamamen okuyunuz.
Kullanıcı, Kurum İnternet Sitelerine erişip kullanmaya devam ederek, bu gizlilik ve güvenlik politikası
İlkelerinin tüm koşullarını ve en iyi deneyimi sağlamak için Çerez kullanımlarını, Kurum internet sitelerinde
kurumun tüm hakları ile hakların kullanımı, veri paylaşımı, ücretli üyelik/aboneliklerde gerekli olabilecek
ücretler vb. her türlü konu ile işbu Sedagrup & Seda Bilişim Gizlilik ve Güvenlik Politikası İlkelerinin hükümleri
konusunda ihtilafa düşüldüğünde site iletişim bölümlerindeki kurum iş adreslerinin bulunduğu mahallerin
mahkemeleri ile icra dairelerinin yetkili olduğu konusunda bilgilendirildiğini, şartları kanunen reşit ve temyiz
kudretine sahipken tümüyle okuduğunu, anladığını ve onayladığını kabul ve taahhüt etmiş olur.
Herhangi bir sitede Kurum Logosu görülmesi bu güvenlik kurallarının o sitede geçerli olduğu anlamına
gelmez. URL'nin kontrol edilmesi ve gerçekten Kurum 'a ait bir sayfa olduğundan emin olunması gerekir.
Zira Kurum olarak hosting ve Web Tasarım Hizmetleri de verilmekte olduğundan Kurum tarafından
üretilmiş olan internet sitelerinde de Kurum Logosunun bulunması doğaldır. Bunun dışında Kurum Logosunu
izinsiz ve kötü niyetle kullanmak isteyen kişiler olabilir. Böyle durumlarda Kurumla iletişim kurularak durum
bildirilmelidir. (Kurum iletişim bilgilerine tüm kurum internet sitelerinden rahatlıkla ulaşılabilir.)
Kurum internet sitelerinde yer alan kullanıcıya ait bilgileri (e-posta, isim, soyadı, doğum tarihi, fatura
adresi, teslimat adresi vb.) yasal zorunluluk olmadıkça hiçbir şekilde üçüncü kişiler ile paylaşmaz.
Kurum internet sitelerine üye olurken kullanılan kişisel bilgiler Kurum güvencesindedir, üçüncü
şahıslar kişisel bilgileri göremez.
Kurum internet sitelerinden yapılan her alışveriş işlemine, türüne göre SedaGrup Eğitim Bilişim Sanayi
Ticaret Limited Şirketi ile Seda Bilişim Firması fatura keser.
KURUM HANGİ KİŞİSEL BİLGİLERİ SAKLAR?
Kurumun İnternet siteleri ziyaret edildiğinde; sunucular tarafından standart olarak, ziyaretçinin internet
hizmet sunucusu tarafından verilen IP adresi, siteye ulaşmadan önce bulunan internet sitesi, site üzerinden
ziyaret edilen sayfalar, ziyaretin tarihi ve süresi kayıt edilir.
Kurum internet sitelerinde ziyaret için herhangi bir kişisel bilginin verilmesi zorunlu değildir. Ama
kullanıcı kurum hizmetlerinden yararlanacaksa üye olmak ve bazı kişisel bilgileri vermek gerekmektedir. Kişisel
veriler ise ancak ziyaretçi tarafından girildiği ve onaylandığı takdirde kayıt altına alınır.
Herhangi bir zamanda Kurum internet siteleri ziyaret edildiğinde web sunucusu kullanıcıya ait
tarayıcının bağlanmış olduğu IP adresini isimsiz kullanıcı olarak kaydeder. IP adresi, kullanıcının tanıması ve
genel görüşe açık olan demografik bilgilerinin toplanması için gereklidir ve bunlar sunuculardaki sorunların
giderilmesi ve İnternet sitelerinin doğru yönetilmesi için kullanılmaktadır. Kullanıcının isteğine bağlı olarak
Çerez (cookie) bilgisi, Kurum internet siteleri içinde yapılmış içerik aramalarını saklar. Bu bilgiler sayesinde
ileriki dönemlerde sitede yer alacak reklamlar kullanıcının ilgi duyduğu ürünler doğrultusunda kişiselleştirilir.
Kurum kullanıcıların kişisel bilgilerini üç temel amaç için saklar: belirli hizmetlerde isteklerini yerine
getirmek, karşısına gelecek olan sitede isteğine göre içerik ve reklam sağlamak, dilediği ürün ve hizmetlerden
haberdar edilmesini sağlamak.
ÇEREZ (COOKİE) NEDİR?
Cookie kullanıcı bilgisayarının sabit diskinde yer almak için kullanıcıdan izin isteyen kısa bir metindir.
Onaylandığında kullanıcının tarayıcısı metni küçük bir dosyada kullanıcının bilgisayarına ekler. Kullanıcının
tarayıcısı Çerez için onay vermeden önce kullanıcıya haber verecek şekilde kurulduysa, Kurum kullanıcıdan
bilgisayarına kurulmuş bir cookie isteyecektir. Bunun amacı da sitenin ne zaman ziyaret edildiğini bilebilmektir.
Bu cookie kuruma yalnızca önceki bir ziyaretçinin geri döndüğünü söyleyecektir. (E-mail adresini veya kim
olduğunu değil.) Sonra kayıt yoluyla kuruma bu bilgileri verilmek istenirse, bu kullanıcının seçimi olacaktır.
BU COOKİELER NEDEN DEVAMLI İNATÇIDIR?
Sunucumuz oturumunuz için özel bir kimlik kodu tespit edemezse, yeni bir tane ortaya çıkaracak ve onu
bir cookie formu halinde alıcıya gönderecektir. Yani cookie'yi kabul ederseniz, onu sadece bir kez alacaksınız.

BÜTÜN COOKİELER AYNI MIDIR?
Hayır, sitelerde iki çeşit cookie vardır. Geçici (temporary) ve kayıtlı (log) cookie'ler. Geçici cookie
kullanıcı oturumunu korumak için gereklidir ve sunucuya sonra hangi sayfanın geleceğini söyler. Kayıtlı cookie
ise hangi sayfaların kullanıldığını ve hangilerinin kullanılmadığını söyler. Bu bilgiler siteleri kullanıcı isteklerine
daha uygun hale getirmek ve geliştirmek için kuruma yardımcı olacaktır.
BİR COOKİE KULLANICI İÇİN NE YAPAR?
Sitelerde cookielerin kullanımının kullanıcıya sağlayacağı önemli avantajlar vardır. Örneğin ziyareti
sırasında gezdiği ve incelediği içerikleri tutar daha sonrasında ilgi duyduğu içeriklerle ilgili haberlerin ve
sayfaların karşısına çıkmasını sağlar. Sitelerde gezinirken, beğeni listesine ürünler ekleyebilir ve birkaç gün
sonra göz atmak için tekrar ziyaret ettiğinde kaldığı yerden listedekilerle devam edebilir.
Kurum internet sitelerinde genel olarak reklam yayınlanmamaktadır. Ancak reklam yayınlanmasına izin
verilen sitelerde reklamların ard arda görülmesinin engellenmesi için çerezlerden yararlanılmaktadır.
Çerezlerden, tekrar tekrar şifre ve kişisel bilgilerin girilmemesi için, şifrenin ve bilgilerinin saklanması gibi
kolaylıklar sağlanması için de yararlanılmaktadır.
Yani cookie teknolojisinin kullanımıyla, özel öneriler ve site içi özel bağlantılar çok daha kolay olacak.
Bunların dışında cookiler kuruma ve kullanıcıya daha iyi bir web sitesi sunmak için neyin çalıştığı veya site
ziyaret analizinde neyin doğru olmadığı yönünde gözlem yapma olasılığı tanıyor. Gelecekte belki bir cookie
kullanıcının neyi okumak istediğinin veya neyi istemediğinin söylenmesine olanak sağlar.
KULLANICININ BUNU BİLMEYE NEDEN İHTİYACI VAR?
Çünkü bir cookie'yi onaylamasının istenmesinin nedenini bilmelidir. Emin olmalıdır ki bir cookieyi
kabul etmek hiçbir koşulda kuruma kullanıcı bilgisayarına bağlantı sağlamaz veya kullanıcı hakkında herhangi
bir özel bilgi vermez. Biliniyor ki, birçok kişinin cookieler konusunda şüpheleri var. Ancak birçok kullanıcıyla
özel kullanımlarıyla ilgili konuşulduğuna cookieler sayesinde her iki tarafın da değerli zamanları acısından
kazançlı çıktığı görülmektedir. Kurum müşterileri ve gelecekteki müşterileri ile ilişkilerine değer vermekte ve bu
tür endişelerine saygı duymaktadır.
KİŞİSEL BİLGİLERİN GÜVENLİĞİ
Kurum kullanıcının vermiş olduğu tüm kişisel kimlik bilgilerini gizli tutar. Ancak üye olunduğunda
fatura teslim edebilmek için adını ve adresini bilmek zorundadır. Bu iki bilgi sistem tarafından ilgili firmaya
verilir. Kredi Kartı bilgileri ise yalnızca Banka ile kullanıcı aranızda kalır, Kurum ve üçüncü şahıslar
kullanıcının kredi kartı bilgilerinizi göremez.
Kurum, çalışanlarının ve bayilerinin gizlilik ilkesi çerçevesinde hareket etmesi için gereken özeni
gösterecektir. Ancak veriler, Kurumun iş ortaklarıyla veya yürürlükte olan kanuni düzenlemeler, verilmiş olan
bir mahkeme kararı veya idari emir gereğince kanunen açıkça yetkili kılınmış mercilere açıklanması gereken
yetkili kamu mercilerince gelen talepler doğrultusunda paylaşılabilir.
Kurum, tarafından yönetilen verilerin, değişikliğe uğramamaları, kaybolmamaları, hasar görmemeleri
veya yetkisi olmayan kişilerce kullanılmamaları için koruma amacı ile teknik ve organizasyon açısından
güvenlik önlemleri uygulamakta ve kişisel verilerin korunması hususunda gereken özeni göstermektedir.
Kurum, kişisel verilerin korunması ile ilgili yasal mevzuat kapsamında, kullanıcı tarafından mevzuata
uygun olarak başvuru yapıldığı takdirde, ilgili kişisel verilerin sisteminde kayıtlı olup olmadığı, kayıtlı ise hangi
verilerin kayıtlı olduğu konusunda başvuru sahibini bilgilendirecektir. Başvuru sahibinin, kendi kişisel verilerini
gözden geçirme, güncelleme veya silme hakkı vardır. Kuruma kişisel verilerin işlenmemesi ile ilgili yasal bir
bildirim yapıldığı takdirde, Kurum tarafından gerekli düzeltmeler yapılacaktır.
KİŞİSEL BİLGİLERİN SAKLANDIĞI ORTAMIN KORUNMA ÖLÇÜSÜ NEDİR?
İnternet'te güvenlik temelde iki başlık altında incelenebilir;
Birincisi, bu hizmeti vermekte kullanılan donanımın, yazılımın ve network altyapısının güvenliğidir. Bu
amaçla, Kurum internet siteleri Türk Telekom üzerinde hazırlanıp hizmet vermektedir.
İkincisi ise, müşteriler kurumun servis/hizmetinden yararlanırken oluşan veri trafiğinin güvenliği. Veri
trafiğinin güvenliği dört temel bileşenden oluşur:
1. Authentication: Tanıma
2. Authorization: Yetki Kontrolü, üye olup olmadığınız.
3. Non-Repudiation: Sorumluluk
4. Data Protection: Bilginin bütünlüğü ve gizliliği
Bu dört bileşenden ilk ikisi sadece yetkisi olan üyelerin girişini sağlamak için önemlidir.
Bilgi Birleşimi ve iptali
Kurum internet sitelerinde kullanıcı tarafından verilen bilgiler ve üçüncü partilerden alınan bilgiler
birleştirilebilir.

Kullanıcılar siteye kayıt bıraktıkları her noktada, irtibat bilgilerinin kurum veya kurumca belirlenen
firmalar tarafından kullanılıp kullanılamayacağını belirtebilirler. Kullanıcıların bu konuda yaptıkları seçimi her
zaman değiştirme hakkı vardır.
İsteğe bağlı olarak kullanıcı siteye kaydını iptal ederek kendi bilgilerini veritabanımızdan silebilir.
BİLGİ DÜZELTME YENİLEME
Kullanıcılar sitelerde kayıtlı olan tüm bilgilerini dilediğinde düzenleme/değiştirme hakkına sahiptir.
DİĞER SİTELERE LİNK
Kurum'a ait internet siteleri, kullanıcılarına kullanım kolaylığı sağlamak amacıyla başka internet
sitelerine bağlantılar içerebilmektedir.
Kurum tarafından üçüncü şahıslara ait söz konusu internet sitelerine verilen bağlantılar, kurum’ un o
siteyi ya da üçüncü şahıs sitesinde belirtilen ürün ya da hizmetleri onayladığı anlamına gelmez.
Kurum, bağlantı sağladığı internet sitelerinin içeriklerini veya içerdikleri diğer bağlantıları açık veya
örtülü olarak benimsememekte olup söz konusu içerik veya bağlantılardan dolayı sorumlu değildir.
Bu internet siteleri kurum tarafından gözden geçirilmemiş olup, doğrudan veya dolaylı olarak kurum
‘un kontrolü ve/veya yetkisi altında olmayan üçüncü şahıslara aittir. Üçüncü şahıslara ait söz konusu internet
sitelerine erişildiğinde, o siteyi kullanmadan önce o sitenin kuralları ve veri koruma politikaları incelenmelidir.
İnternet sitelerinin ziyaret edilmesi sırasında elde edilen veriler yürürlükte olan veri güvenliği kuralları
doğrultusunda kaydedilmekte ve işlenmektedir. İnternet sitelerinde yer alan üçüncü kişilere ait bağlantıların veri
gizliliği uygulamalarından Kurum sorumlu tutulamaz.
Kurum'a ait internet sitelerinde yer alan üçüncü kişilere ait bağlantıların veri gizliliği uygulamalarından,
link verilen ve kurum internet siteleri içerisinden bağlanılan diğer sitelerin bilgi kullanımı, etik ilkeleri, gizlilik
politika/prensipleri ve içeriklerinden kurum sorumlu tutulamaz. Üçüncü şahıslara ait söz konusu internet
sitelerinin kullanımından kaynaklanan risk ve sorumluluk münhasıran kullanıcıya aittir.
ÜYE/ABONELİK KAYIT FORMLARI
Kurum internet sitelerinde üye kayıt formları kullanıcıların kullanım ihtiyaçlarına göre gerekli olan
verileri içerecek şekilde hazırlanmaktadır. Bu nedenle Kurum internet sitelerindeki üye kayıt formlarında ilgili
veriler yer aldığında bu veriler tamamen kullanıcı isteği ile kullanıcı tarafından eksiksiz doldurularak ilgili
formlar tamamlanmalıdır. İlgili veriler formlarda yer almışsa kullanıcılar, iletişim bilgilerini (isim, adres, telefon,
e posta adresi, gibi), istatistiki bilgilerini (yaş, yıllık gelir, gibi) ve kişiye özel bilgilerini (vergi numarası, kimlik
numarası, gibi) girmelidir. Bu formlardan alınan iletişim bilgileri, kullanıcılara Kurum hakkında bilgi, haberler
ve materyallerin gönderilmesinde ve ayrıca kullanıcılarla iletişime geçilmesi gerektiğinde kullanılacaktır.
Kurumun İnternet siteleri üzerinden toplanan veriler, sunulan hizmetler ile bağlantılı olarak işlenmekte
ve sitenin teknik açıdan idaresi, müşteri yönetimi, ürün anketleri, pazarlama, sitedeki değişiklikleri, yeni
servisleri veya teklifleri duyurma gibi amaçlarla kullanılmaktadır.
Kişiye özel bilgiler kullanıcıların sisteme girişlerinde ve diğer gerektiği durumlarda kişinin kimliğinin
doğrulanmasında kullanılacaktır. İstatistiki bilgiler ve profil bilgileri ayrıca sitelerin içinde de toplanmaktadır.
Bu bilgiler istenilen ve gereken tüm durumlarda kullanılabilir. Bu bilgiler ayrıca ziyaretçi hareketlerinin
izlenmesi, kişiye özel içerik sağlanması durumlarında da kullanılacaktır.
Kullanıcılar isteklerine bağlı olarak sistemden kayıtlarını sildirebilirler.
KULLANICI İSTEKLERİ/GERİ BİLDİRİMLERİ
Kurum İnternet Sitelerinde, üye ve ziyaretçilerin site ile ilgili kuruma ulaştırdıkları her türlü istek, öneri
ve soruları içeren bilgiler site performansını ölçmek açısından saklanmaktadır. Bu bilgiler kişilerin kendilerine
yanıt vermek dışında herhangi bir amaç için kullanılamaz.
YORUMLAR
Kurum internet siteleri içeriğindeki yorumlar başlığı altındaki, kullanıcılar tarafından bildirilen görüşler
ve düşünceler tamamıyla kullanıcıya aittir. Bu bölümlerde belirtilen görüş ve düşüncelerden dolayı Kurum
sorumlu tutulamaz ve bu nedenle herhangi bir hak talep edilemez.
REKLAMLAR
Kurum internet sitelerinde genel olarak reklam yayınlanmamaktadır. Ancak reklam yayınlanmasına izin
verilen sitelerde Kurum internet sitelerine reklam veren firmalar 7 gün 24 saat Online istatistik alırlar. Kendi
reklam kodunu vermek isteyen firmalar dilerlerse kendi sitelerinde istatistik alabileceği gibi Kurum internet
siteleri içerisinden de istatistik alabilirler. Kurum internet siteleri reklam istatistiklerini firmaların talep etmesi
halinde e-posta yoluyla da bildirebilmektedir. Reklam verenden herhangi bir talep gelmemesi halinde yalnızca
reklam dönemi sonunda e-posta ile rapor gönderilir.

ALIŞVERİŞ & GÜVENLİK
Kurumun Alışveriş içerikli internet sitelerinde bilgi kaybını, bilginin izin verilmeyen kullanımını ve
izinsiz değiştirilmesini engellemek için tüm bilgiler şifrelenmiş alanda alınmakta ve muhafaza edilmektedir.
Şifreli alan 128 Bit SSL ile tam koruma altına alınmıştır. SSL ayrıca müşteri bilgilerinin doğrulanması, kredi
kartı sahtekârlıklarının önlenmesi, tespit edilmesi ve bilgilerin gerektiğinde kullanılabilmesi amacıyla
kullanılmaktadır.
İÇERİK KULLANIMI
Kurum internet siteleri iletişim bilgileri kullanılarak internet, e posta ya da WhatsApp vb. araçlarla
kuruma gönderimi yapılmış olan tüm veriler dâhil olmak üzere Kurum internet sitelerinde yer alan tüm fikir
ürünleri, materyal, yazı, makale, görüntü, doküman, belge, işaret, program, metin, resim, çizim, ses, animasyon,
video, dosyalar ile site tasarımı, içeriği, imgeleri, kodları, algoritmaları, bileşenleri, yazıları ve her türlü
görselleri vb. her türlü veri ile her türlü kısmı üzerindeki telif, kullanım, ticaret vb. her türlü hak, mülkiyet ve
menfaat kuruma aittir.
Kurum internet siteleri iletişim bilgileri kullanılarak internet, e posta ya da WhatsApp vb. araçlarla
kuruma her türlü veri gönderimi yapıldığında kullanıcı tarafından tüm haklar ile ilgili ve gerekli Onay
verilmiş olup bu gizlilik ve güvenlik politikası İlkelerinin tüm koşulları ve en iyi deneyimi sağlamak için Çerez
kullanımları da tümüyle kabul edilmiş olur.
Kurum internet sitelerinde yer alan hiçbir veri, içerik materyali ya da işlevsellik, ticari amaçlı olsun
veya olmasın, üçüncü kişiler tarafından kurumun yazılı izni olmadan kısmen veya tamamen, kopyalanamaz,
iletilemez, indirilemez, yüklenemez, gönderilemez, satılamaz, kiralanamaz, lisansı verilemez, devredilemez, ifşa
edilemez, gösterilemez, düzenlenemez, tersine mühendislik yapılamaz, yeniden derlenemez, kaynak kodu
oluşturulamaz, Her ne şart için olursa olsun çoğaltma ve yayma yapılamaz, kaynak gösterilerek dahi başka
mecralarda yayınlanamaz, internet sitelerine link verilemez veya başka herhangi bir şekilde kullanılamaz.
Kopyalanması ve kullanılmasına izin verilen bölümlerde o bölüm içerisinde belirtilen şartlara uyulması
zorunludur.
Kurum internet sitelerinde yer alan tüm ticari markalar ve Logolar kuruma veya kullanımı için yetki
verilen üçüncü özel/tüzel kişilere aittir. Söz konusu ticari marka ve Logolar, hak sahiplerinin yazılı izni olmadan
hiçbir şekilde kullanılamaz, kalıcı olarak indirilemez, kopyalanamaz veya dağıtılamaz.
Site ziyaretçileri, siteleri sadece kullanım koşulları altında belirtilen ve yasal sınırlar çerçevesinde
internet sitesine erişmek veya sunulan hizmetlerden faydalanmak amacıyla ve sadece bunlarla sınırlı şekilde bir
kullanım hakkına sahiptir. Bu kullanım hakkı, kurumun ziyaretçiye lisans hakkı tanıdığı şeklinde yorumlanamaz.
Kurum, internet sitelerinde yer alan bilgilerin doğruluğu, güvenirliliği, eksiksizliği, geçerliliği veya
uygunluğu konusunda %100 oranda herhangi bir taahhütte bulunmaz, garanti vermez veya bunları kesin olarak
teyit etmez. Kurumun, internet sitelerinde yer alan veri/bilgi hataları nedeniyle kuruma yazılı olarak sorulmadan
yapılan iş ve işlemlerde herhangi bir hukuki sorumluluğu bulunmamaktadır.
SORUMLULUK
Kurumun İnternet siteleri, genel olarak aksine bir karar ve özel uygulamalar olmadıkça ücretsiz olarak
ziyaret edilebilir. Kurum tarafından, ad, soyadı, posta adresi, doğum tarihi, cinsiyet, telefon ve faks numarası,
elektronik posta adresi, kurum tarafından sunulan bir hizmetle ilgili üyelik/abonelik işlemleri gibi kişisel bilgiler
sadece ziyaret eden kişinin rızası ve bilgisi dâhilinde temin edilir ve bilgilerini paylaşan kişinin açıkça rızası
olmaksızın üçüncü kişilerle paylaşılmaz. Kurum, hiçbir koşulda, içerikte olabilecek hata veya eksiklikler veya
web sitesinde bulunan içeriğin kullanımından kaynaklanabilecek herhangi bir kayıp veya hasar dâhil, fakat
bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, içerikten ve kullanıcı tarafından sunulan yanlış bilgi ve hatalı kullanımdan
sorumlu tutulamaz.
Kurum internet sitelerinde kişisel bilgilerin güvenliğini sağlamak için elden gelen her türlü çaba ile
uygun davranış gösterilmektedir. Ancak zararlı yazılım teknolojilerinin de hızla geliştiği günümüzde kişisel bilgi
güvenliği %100 garanti edilemez. Bu nedenle bilgilerin kaybı, kullanıcının da yapabileceği hataları da içeren
nedenlerle yetkisiz/ yanlış kullanımı ve diğer bilgilerle değiştirilmesi durumundan kaynaklanan kayıplarda
kurum internet siteleri ve yöneticileri tarafından hiçbir sorumluluk kabul edilmemektedir.
Kurum internet sitelerinin kullanımı sırasında veya sonrasında kullanıcı tarafında oluşabilecek herhangi
bir performans arızası, hata, eksiklik, kesinti, kusur, işletme ve/veya nakilde gecikme, bilgisayar virüsü ve/veya
hat ve/veya sistem arızası sonucu ortaya çıkan doğrudan ya da dolaylı zarar, ziyan ve masraflar dâhil ancak
bunlarla sınırlı olmamak üzere hiçbir zarar ve ziyandan, Kurum ve/veya çalışanları, bu tür bir zarar ve ziyan
olasılığından haberdar edilmiş olsalar dahi, sorumlu olmazlar.

BÖLÜNEBİLİRLİK
Herhangi bir neden ve koşul altında Kurum internet sitelerinde sağlanan bazı şartlar geçersiz ve
uygulanamaz sayıldığı takdirde, belirtilen koşullar geçersiz veya uygulanamaz sayılacak ve geri kalan şartların
tümü geçerli ve uygulanabilir sayılacaktır.
VARLIKLARIN TRANSFER EDİLMESİ
Kurum, iş süreci içinde varlıklarını satabilir veya varlık satın alabilir. Varlıkların tümünü ya da bir
bölümünü başka bir şirketin satın alması halinde kişisel ve kişisel olmayan kullanıcı bilgileri o şirkete transfer
edilebilir. Gerektiğinde iflas ve yeniden yapılanma sürecinde belirtilen bilgiler kuruma ait varlıklar olarak
addedilebilir ve üçüncü kişilere satılabilir.
GÜNCELLEME
Kurum, internet sitelerinde yer alan genel görümler, sunumlar, faaliyetler ile ilgili dosyalar ve bu
sayfalarda bulunan diğer dokümanlar kurum tarafından ileriye yönelik yapılmış açıklama ve ifadeler de
içerebilmektedir. İnternet sitelerinde "öngörmek", "inanmak", "hesaplamak", "ummak", "planlamak", ve
"tasarlamak" gibi ileriye yönelik ifadeler, kurumun geleceğe yönelik görüşlerini yansıtmaktadır. Genel ekonomik
ve ticari şartlardaki değişiklikler, rakip veya yeni firma ve servislerin piyasaya çıkması, temin, talep, arz ve
piyasa koşullarındaki değişiklikler, ticari stratejik kararlardaki değişiklikler, genel durumlarda yaşanan
değişiklikler fiili sonuçların öngörülenlerden önemli ölçüde farklı olmasına sebep olabilir. Kurumun gelecek
öngörüleri ve terimleri içeren bu ifadeleri güncelleme zorunluluğu bulunmamaktadır.
Kurum, internet sitelerinde yer alan Kurum Gizlilik ve Güvenlik Politikası İlkelerinin koşulları Kurum
tarafından zaman zaman kısmen veya tamamen güncellenebilir. Güncelleme konusunda üye/abonelere bilgi
paylaşımı yapılabilirse de Kurumun bu değişikliklerle ilgili bilgi verme zorunluluk ve yükümlüğü yoktur.
Üye/abone dâhil tüm kullanıcıların bu bilgileri periyodik olarak kontrol etmesi gerekmektedir. Bazı durumlarda
ise Kurum İnternet Sitelerinde yer alacak olan uyarılar ile yeni güvenlik uygulamaları konusunda Üye/abonelere
ya da tüm kullanıcılara bilgi verilecektir.
Kurum, İnternet sitelerinde yer alan bütün ürün ve hizmetler, sayfalar, bilgiler, görsel unsurlar vb. tüm
içeriği önceden bildirimde bulunmadan düzenleme/değiştirme hakkını saklı tutar. Kurum internet sitelerinde
yapılan tüm değişiklikler/düzenlemeler tarih belirtilmemişse siteye yüklendiği andan itibaren geçerlidir.
Kullanıcının siteleri kullanmaya devam etmesi ve site erişimini sürdürmesi bunları kabul etmiş olduğu
anlamına gelir.
Kurum, İnternet sitelerinde kullanıcıdan şahsi bilgi girişi talep edildiğinde, kullanıcıdan alınan kişisel
bilgiler (isim, soy isim, adres, T.C. Kimlik numarası, doğum tarihi, e-mail, telefon, faks, demografik bilgi veya
müşteri hesabı bilgileri vb.) sadece bilgilendirme iletileri göndermek amacıyla Kurum tarafından kullanılacak ve
hukuki zorunluluklar veya izniniz haricinde kesinlikle 3. şahıs ve kurumlarla paylaşılmayacaktır
Kullanıcıya Kurum tarafından gönderilen doğrudan pazarlama iletileri alınmak istenmiyorsa, bu talep,
kullanıcıya gönderilen iletinin altında yer alan "kayıt dışı olma" uzantısı üzerinden kuruma gönderilebilir ya da
kurum iletişim bilgilerinden kuruma ulaşılarak talepte bulunulabilir.
Kurum, İnternet siteleri hakkında ilgili her konuda daha fazla bilgi almak, görüş, öneri ve eleştirileri
bildirmek istendiğinde Kurum, İnternet sitelerinde iletişim bölümünde yer alan iletişim formları ya da e posta
adresleri üzerinden başvuru yapılabilir.
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU (KVKK)
SedaGrup Eğitim Bilişim Sanayi Ticaret Limited Şirketi ile Seda Bilişim internet sitelerinde Kişisel
verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerinin korunmasını
amaçlayan 7 Nisan 2016 tarihli ve 29677 Sayılı Resmî Gazete ’de yayımlanan 6698 sayılı Kişisel Verilerin
Korunması Kanunu’nun “Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı 10 uncu maddesi ile 10 Mart
2018 tarih ve 30356 sayılı Resmi Gazete ‘de yayımlanan Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde
Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ uyarınca işbu Aydınlatma Metni ile SedaGrup Eğitim Bilişim Sanayi
Ticaret Limited Şirketi ile Seda Bilişim İnternet Hizmetleri (Bundan sonra ortak şekilde KURUM olarak
adlandırılacaktır.) tarafından işlenen ve aşağıda yer verilen kişisel verileriniz hakkında kurum olarak,
kullanıcıları bilgilendirmek hedeflenmektedir.
Kurum, kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini, erişilmesini önleme ve korunmasını sağlama
amacıyla, uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik tüm teknik ve idari tedbirleri almaktadır.
1. İŞLENEBİLECEK KİŞİLER VERİLER
Kişisel veri, kimliği belirli veya belirlenebilir kişiye ilişkin her türlü bilgiyi ifade etmektedir.
İşlenebilecek kişisel veriler ile verilere ait kategoriler aşağıda belirtilmiştir.
Kimlik Bilgileri: Ad, soyadı, TCKN, doğum yeri ve tarihi, medeni durum, cinsiyet, kimlik seri ve sıra
numarası, uyruk, pasaport numarası, anne-baba adı, anne kızlık soyadı, fotoğraf, kimlik örneği.

İletişim Bilgileri: Telefon/faks numarası, e-posta adresi, adres bilgisi.
Üyelik Bilgileri: Üye kimlik bilgileri / iletişim bilgileri / pazarlama bilgileri, müşteri hesabı bilgileri,
alınan hizmete ve ürüne göre hizmet bilgileri, üyelik seviye bilgisi, e-fatura bilgisi, mesleği gibi üyeyi
tanımlayabilecek kişisel veriler, Üyelik türü, ücretli/ücretsiz tarife ve paket bilgileri, kota üyelik başlatma bilgisi,
ödeme tipi, fatura ve içeriğinde yer alan bilgiler, üye/kurum finansal ve borç bilgileri, üyelik/abonelik durumu
(iptal, aktif, üyelik dondurma vb.), otomatik ödeme talimatı, grup şirketleri üye/abone olma durumu, reseller
bayilik kodu, aktivasyon tarihi, ürün bilgileri.
Kullanım ve Davranış Bilgileri: Site kullanım/Trafik bilgileri, Site içindeyken yapılan aramaların /
gönderilen veya alınan mesajların / internet dolaşımının tarihi, tarafları, internet sitelerindeki ve mobil
uygulamalarındaki davranış ve eğilim bilgileri ile çerezler, film / müzik vb. içerik kullanımları, katma değerli
servis / ürün / hizmet üyelik/aboneliklerine ve bunların kullanımına dair bilgiler, ücretli üyelik limit aşım
bilgileri, fatura bilgileri.
Ücretli Üyeliklerde Ödeme, Banka ve Risk Bilgileri: Ödeme bilgileri, Otomatik Ödeme Emri Bilgileri,
kullanıcı kimliğinin doğrulanmasında kullanılan bilgiler
İşlevsel Kayıt Bilgileri: Üyenin tarafımızla iletişime geçtiğinde elde edilen kişisel veriler.
Özel Nitelikli Veriler: Ücretli Üyeliklerde indirim yapılmasını gerektirebilecek, Mesleki, Fiziki
(Engellilik Hali), Sağlık, , vakıf ve dernek üyeliği vb. durumları belirten bilgiler
2. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI
Kişisel veriler; Kanun’un ilgili maddelerinde belirtilen işleme şartları ile ikincil düzenlemelere uygun
olarak aşağıdaki amaçlar ile işlenebilecektir:
Kurum hizmetlerinin tesisi, sunulması, devamlılığının sağlanması, alt yapı /hizmet verilebilirlik
sorgularının yapılması,
Üyelik/Abonelik tesisi ve Üyelik/abonelik süresince yapılan diğer işlemler, Üyelik/ aboneliğin sona
erdirilmesi, faturalama/ücretlendirme/iade/tahsilat işlemlerinin yapılabilmesi,
Kullanıcı hizmetlerinin esinin tüm şartlarının yerine getirilmesi,
Üyelik/Abonelik Sözleşmesinin yanında ilgili mevzuat gereği gerekiyorsa kimlik örneğinin ve
saklanması gereken diğer bilgilerin sunulması, kullanıcı şikâyet/taleplerinin karşılanması, bu konuda
üyelik/abonelik sözleşmesinin muhafaza edilmesi, beyan edilen kimlik bilgilerinin ve belgelerin doğruluğunun
kontrol edilmesi,
Verilen hizmet için gerekiyorsa kredi, gelir güvence ve risk incelemesi, kredi puanlaması, tahsilata
yönelik riskin yönetilmesi ve usulsüzlük/suiistimal/dolandırıcılık gibi her türlü kötü niyetli kullanımların tespiti
ve önlenmesi,
Kullanıcı trafiğinin yönetimi, ölçümlenmesi, denetimi ve analizi ile hizmet iyileştirmelerinin yapılması,
Daha iyi hizmet sunumu için ürün, servis ve işin geliştirilmesi,
Hizmet sunumu sırasında oluşabilecek aksaklıkların tespit edilmesi, sorunun kök nedeninin bulunarak
çözümlenmesi ve tekrarının önlenmeye çalışılması,
Hizmet alan memnuniyetinin ölçümlenmesi, eğilimlerinin araştırılması ile hizmet kalitesinin arttırılması
odaklı anket/analiz çalışmalarının yapılması,
Hizmet alan memnuniyetinin sağlanması odaklı uygulamalarının sunulması,
Ürün ve hizmetlere ilişkin kampanya ve tekliflerin Hizmet alan kullanımına göre hazırlanması,
sunulması, tanıtımı, takibi, raporlanması ve kampanya içeriği hakkında bilgilendirme yapılması,
Hizmet alanın yeniliklerden haberdar edilmesi, bilgilendirme ve Hizmet alanın geri kazanımı
faaliyetleri, pazarlama fırsatlarının oluşturulması,
Düzenleyici ve denetleyici kurumlar, resmi merciler tarafından talep edilen bilgi/belgelerin paylaşılması
ve ilgili mevzuatta yer alan yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi ile denetim faaliyetlerinin yürütülmesi,
İlgili mevzuata uygun olarak acil yardım çağrısı durumlarında uzaktan erişim yoluyla destek sağlanması
Ürün ve hizmet çeşitliliğinin arttırılması ile Hizmet alanın çeşitli fırsatlardan yararlanmasının
sağlanması kapsamında farklı sektörlere temas eden işbirliklerin tesisi,
Kurumun, İş ortakları vesair üçüncü kişilerle birlikte sunulan ürün ve hizmetlere ilişkin sözleşme
gereklerinin ve finansal mutabakatın sağlanması,
Yasal takip ve hukuki süreçlerin yürütülmesi
Rehberlik Hizmetlerinin sunulabilmesi
3. KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI
Kişisel veriler, Kanunlar ve sair mevzuat kapsamında ve açıklanan amaçlarla Kanun’un kişisel verilerin
yurt içi ve yurtdışına aktarılmasına ilişkin hükümleri kapsamında 3. taraflara aktarılabilecektir.
Kurum web sitelerinde yer alan kuruma bağlı diğer tüm grup şirketleri, Yetki verilmiş olan, Kurum nam
ve hesabına faaliyette bulunan şirketler, Kurum temsilcileri, bayileri,
Kişisel verileri tabi olduğu kanunlarında açıkça talep etmeye yetkili olan kamu kurum veya kuruluşları,

Kurumun İş ortaklıkları, tedarikçi ve yüklenici şirketler, yasal takip süreçleri ile ilgili zorunlu kişiler,
kurum ve kuruluşlar ve denetimciler de dâhil olmak üzere danışmanlık alınan üçüncü kişiler,
Avukatlar, denetçiler, danışmanlar ve hizmet alınan firmalar,
Hizmet alan Tarafınca yetki verilmiş olan vekil, vasi ve temsilciler,
Kuruma bağlı diğer işletmeciler (Çeşitlendirme ve Tahsilata ilişkin riskin yönetilmesi ve kötü niyetli
kullanımların önlenmesi amacıyla),
4. KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMLERİ VE HUKUKİ SEBEPLERİ
Kişisel veriler; hizmet, ürün ve faaliyet niteliğine göre değişkenlik göstermekle birlikte kurum
tarafından yetki verilen kurum nam ve hesabına faaliyette bulunan şirketler, temsilciler, bayiler, web siteleri,
çağrı merkezleri ve mobil uygulamalar üzerinden temin edilerek işlenebilmektedir.
Kişisel veriler, kurum ile hizmet alanın hukuki ilişkisinin kurulması esnasında ve söz konusu ilişkinin
devamı süresince hizmet alandan, üçüncü kişilerden ve yasal mercilerden olmak kaydıyla internet, telefon, eposta, kısa mesaj vb. aracılığıyla; fiziki, yazılı, sözlü ve elektronik mecralardan yukarıda yer verilen amaç ve
aşağıda yazılı olan Kanun’un ilgili madde hükümlerinde öngörülen çerçevede hizmetlerin verilebilmesi amacı ile
tamamen/kısmen otomatik veya otomatik olmayan yollarla toplanmaktadır.
Kişisel veriler aşağıdaki hukuki sebeplere dayanılarak işlenmektedir:
Kurum/hizmetle ilgili mevzuatta öngörülmüş ve kullanıcı Açık kabulü/onayı/rızasının bulunması,
Hizmet alanın tanınmasına ilişkin ulusal ve uluslararası alandaki ilke ve esaslara uyum sağlamak,
mevzuat ve resmi otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uyulması
Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, Üyelik/Abonelik
Hizmeti taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, talep edilen ürün ve hizmetleri sunabilmek
için gereğinin yerine getirilebilmesi,
Hukuki yükümlülüğün yerine getirebilmesi için zorunluluk olması,
İlgili kişinin kendisi tarafından onay verilerek alenileştirilmiş olması,
Kurum tarafından bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, kurumun meşru menfaatleri için
veri işlenmesinin gerekli olması.
Fiili imkânsızlık halleri ortaya çıkması durumunda, Hizmet Alanın Açık Rızasını açıklayamayacak
durumda bulunması veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı
veya beden bütünlüğünün korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
Özel nitelikli kişisel veriler ise aşağıdaki hukuka uygun sebeplere dayanılarak işlenmektedir:
Hizmet Alanın Açık kabulü/onayı/rızasının bulunması,
Sağlık dışındaki özel nitelikli kişisel veriler, kanunlarda öngörülen hallerde Hizmet Alanın Açık Rızası
aranmaksızın,
Sağlığa ilişkin özel nitelikli kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik,
tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve
yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından
Hizmet Alanın Açık rızası aranmaksızın.
5. HAK VE TALEPLER
Hak ve talepleri içeren, Kanun’un ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11 inci maddesi uyarınca talepleri,
mahiyetine ve başvuru yöntemine göre kurum tarafından başvurunun ilgiliye ait olup olmadığının belirlenmesi
ve böylece kişisel hakları koruyabilmek için Kuruma hitaben Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları
hakkında Tebliğ’de belirtilen şartlara uygun düzenlenmiş dilekçe,
Kurum internet sitelerinde yer alan iletişim bilgilerinde bulunan adreslere direkt olarak bizzat elden, ya
da posta yoluyla ulaştırılabilir,
Kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza veya mobil imza ile gönderilip
saklanabilen metinler kullanmak suretiyle Kurum internet sitelerinde yer alan iletişim bilgilerinde bulunan e
posta adreslerine iletilebilir.
Bu kapsamda yapılacak olan başvurular kurumca yapılacak kimlik doğrulamasını takiben kabul
edilecektir,
Talepler, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 gün içinde sonuçlandırılacaktır.
Başvuruya yazılı olarak cevap verildiğinde ilgilinin kendisi tarafından kurumca belirtilen kurum
adresinden belirtilen gün ve saatte şahsen teslim alınabilir.
Başvuruya yazılı olarak cevap verildiğinde posta idaresi yoluyla cevap verilmesi durumunda,
5 sayfaya kadar veri ücreti alınmadan sadece posta gideri alınacak,
5 sayfanın üzerindeki her sayfa için 1 Türk Lirası işlem ücreti ve posta ücreti alınacaktır.
Başvuruya cevabın CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde ise posta ücreti ile
birlikte kayıt ortamının maliyeti tutarında bir ücret talep edilecektir.
İlgili ücretler kurumun banka hesabına yatırıldıktan sonra gönderim yapılacaktır.

6. VERİ İŞLEME İZNİ/ONAYI
(Veri) İşleme İzni; Hizmet Alanın üyelik/abonelik, kullanım vb. bilgilerinin izin iptal edilmediği sürece
yukarıda belirtilen esaslar çerçevesinde paylaşılarak kullanılmasına izin vermek anlamına gelir.
(Veri) İşleme İzni verildiğinde yukarıda belirtilen esaslar çerçevesinde paylaşılarak kurumca yapılan
kampanya ve indirimlerden haberdar etmek, özel fırsatları iletmek ve üyelik/abonelik vb. bilgilerinin
güncellenmesi ile hizmetlerdeki iyileştirmeler/ yenilikler vb. hakkında bilgi almaya devam edilmektedir.
(Veri) İşleme İzninin verilmediği ya da iptal edildiği takdirde,
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun yeni düzenlemesi nedeniyle kurum tarafından özel olarak
hazırlanan birçok avantajlı kampanya, üyelik/abonelik tarifeleri ve hizmetler ile ilgili yenilik/iyileştirmeler
hakkında bilgi almaya devam edilemez ve yukarıda bahsedilen fırsatlar kaçırılabilir.
Hizmet alan tarafından Kurum internet sitelerinde ücretli/ücretsiz üyelik/abonelik işlemleri, kayıt
başvurusu, iş başvurusu vb. amaçlarla doldurulan formlarda bulunan kutucuğu işaretlemek sureti ile aşağıdaki
Kişisel Veri İşleme Ve Güvenlik Onayı Bilgilendirme Metninde açıklaması bulunan Kişisel Veri İşleme
Ve Güvenlik Onayı verilmiş olur.
Hizmet alanın talebi halinde Hizmet alan tarafından Kuruma verilmiş olan Kişisel Veri İşleme ve
Güvenlik Onayı kolayca ve ücretsiz olarak iptal edilebilir.
Bu hususta kurum tarafından işbu yazılı metin ile Hizmet alan bilgilendirilmektedir.
7. KİŞİSEL VERİ İŞLEME VE GÜVENLİK ONAYI BİLGİLENDİRME METNİ
Bu belgeyi onaylayarak,
6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5. Maddesi kapsamında kurumumuza iletmiş
olduğunuz kişisel verilerinizin, hizmetlerimiz hakkında bilgi vermek ve sizlerle iletişime geçmek, istatistiki bilgi
toplamak ve bu işlemlerin yapılması amacıyla verileri yurtiçi ve yurtdışında yerleşik üçüncü kişilere aktarmak
maksadıyla kurumumuz tarafından işlenmesine açıkça rıza göstermektesiniz.
Kişisel verileriniz kanuni düzenlemelere uygun olarak ticari teamüllerde öngörülen sürelerde işlenebilir.
Kanun kapsamında Veri Sorumlusu Şirketimiz;
SedaGrup Eğitim Bilişim Sanayi Ticaret Limited Şirketi & Seda Bilişim İnternet Hizmetleri olup
Kanun’daki tüm sorumluluk ve yükümlülüklerine uymayı kabul etmektedir.
Kişisel Verilerinizin, Veri Sorumlusu Şirketimizin belirleyeceği yurtiçi veya yurtdışında bulunan
üçüncü kişilere işbu verilerin saklanması, depolanması ve açık rıza gösterilen amaçlarla işlenmesi için
aktarılmasına açıkça onay vermektesiniz.
Kanuni haklarınız kapsamında; dilediğiniz zaman
Veri Sorumlusu Şirketimize başvurarak
Tarafınıza ait kişisel verilerin işlenip işlenmediğini öğrenme, işleniyorsa, işlenen kişisel veriler varsa
bunlara ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerin işlenme amacını ve bu verilerin amaca uygun kullanılıp
kullanılmadığını öğrenme,
Kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerindeki hataların düzeltilmesini ve
eğer aktarım yapılmışsa ilgili üçüncü kişiden bu düzeltmenin istenmesini talep etme,
Kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde
Bu verilerin silinmesini, yok edilmesini ya da anonim hale getirilmesini isteme ve eğer aktarım
yapılmışsa bu talebin aktarılan üçüncü kişiye iletilmesini isteme,
İşlenen verilerin neticesinde kişi ile ilintili olumsuz bir sonuç çıkmasına itiraz etme, Kanun’a aykırı veri
işleme nedeniyle zararının ortaya çıkması halinde zararını yasalar çerçevesinde talep etme hakkınız mevcuttur.
8. TİCARİ ELEKTRONİK İLETİ ONAYI
Hizmet alan tarafından Kurum internet sitelerinde ücretli/ücretsiz üyelik/abonelik işlemleri, kayıt
başvurusu, iş başvurusu vb. amaçlarla doldurulan formlarda bulunan kutucuğu işaretlemek sureti ile
Aşağıdaki Ticari Elektronik İleti Onayı Bilgilendirme Metninde açıklaması bulunan Ticari
Elektronik İleti Onayı verilmiş olur.
Hizmet alanın talebi halinde
Hizmet alan tarafından Kuruma verilmiş olan Ticari Elektronik İleti Onayı kolayca ve ücretsiz olarak
iptal edilebilir.
Hizmet alanın talebi halinde
Kurum tarafından gönderilen ticari elektronik iletilerde, bu hususta belirtilen yöntemle gönderim
listesinden kolayca ve ücretsiz olarak çıkılabilir
Bu hususta kurum tarafından işbu yazılı metin ile Hizmet alan bilgilendirilmektedir.

TİCARİ ELEKTRONİK İLETİ ONAYI BİLGİLENDİRME METNİ
Kurum tarafından veya yetkilendirdiği bir aracı firma vasıtasıyla kurum tarafından verilen hizmetlere
ilişkin telefon, çağrı merkezleri, otomatik arama makineleri, akıllı ses kaydedici sistemler, elektronik posta, kısa
mesaj hizmeti gibi vasıtalar kullanılarak elektronik ortamda gerçekleştirilen ve ticari amaçlarla gönderilen veri,
ses ve görüntü içerikli her türlü ticari elektronik ileti ile yapılacak tüm tanıtım, kampanya ve bilgilendirme
mesajı gönderimlerini kabul ederim.
SedaGrup Eğitim Bilişim Sanayi Ticaret Limited Şirketi & Seda Bilişim İnternet Hizmetleri tarafından
gönderilen ticari elektronik iletilerde bu hususta belirtilen yöntemle gönderim listesinden kolayca ve ücretsiz
olarak çıkabileceğim hususunda bilgilendirildiğimi onaylarım.
ÇOCUKLUK ÇAĞINDAKİ KULLANICI VERİLERİ
Kurum internet siteleri mevzuata uygun bir şekilde yönetilmektedir ve Kurum tarafından çocukların
gizlilik hakları çok önemsenmektedir.
Çocukların (Çocuklara yönelik dahi olsa) site içerik/faaliyetlerinden yararlanma amacıyla sitelere kişisel
bilgilerini sunmaları ebeveynleri tarafından denetlenmelidir.
Sitelerde mevzuattaki düzenlemelere uygun olarak site aktivitelerine katılım için belirlenen yaşın
altında çocuklardan bilgi talep edilmemektedir.
Belirlenen yaş sınırının altında bir çocuktan bilgi toplandığı tespit edildiğinde ebeveynlerin yazılı rızası
istenecek, olmadığı sürece çocuğun kişisel bilgileri veri tabanında tutulmayacak, kullanılmayacaktır.
Bunun dışında çocuğun üyelik/abonelik işlemleri tamamlanmış olsa dahi askıya alınacak ve site
aktivitelerine katılımı kısıtlanacaktır.
Ebeveyn izninin alınmayacağı kesinleşirse çocukla iliği tüm veri/kayıtlar silinecektir.
Ancak bazı durumlarda, ebeveynlere bildirilmesi, rızalarının alınması, bazı güvenlik, güvenilirlik ve
mevzuatın müsaade ettiği koşullar için toplanan kişisel veriler mevzuata uygun şekilde saklanıp kullanılabilir.
Ebeveynler çocuklarının kişisel bilgilerini (çocuğun ismi, adresi ve e-posta adresi) sitelerde belirtilen
iletişim bilgileri aracılığıyla kurum ile bağlantı kurarak gözlemleyebilir, silebilir, değiştirebilir veya daha fazla
bilgi toplanmasını ve kullanımını reddedebilir.
ÖĞRENCİ VERİLERİ
Öğrenim çağında ve öğrenci pozisyonundaki kullanıcılar için Milli Eğitim Bakanlığının 2017/12 Sayılı
Genelgesi uyarınca aşağıda örneği bulunan Öğrenci Verileri Veli İzin/Onay Belgesinin veli tarafından onayı
zorunludur.
ÖĞRENCİ VERİLERİ VELİ İZİN/ONAY BELGESİ BİLGİLENDİRME METNİ
Milli Eğitim Bakanlığının 2017/12 Sayılı Genelgesi uyarınca, ……..okulunda eğitim görmekte olan,
velisi bulunduğum aşağıda Adı, Soyadı ve Sınıf bilgileri bulunan öğrencimin eğitim/öğretim/diğer etkinlik
faaliyetleri kapsamında okul görevlileri tarafından alınan ya da okul dışı ev/diğer faaliyetleri kapsamında
tarafımızca alınıp tarafınıza gönderilen, öğrencim ile ilgili, kendisinin de katılımı ile hazırlanan, oluşturulan,
kaydedilen her türlü ses, fotoğraf, video ve görseller ile resim, şiir, hikâye, tarif, eser, bilgi, etkinlik çalışması vb.
unsurları içeren gönderilerin kurumunuz internet siteleri ve sosyal medya vb. yayınları içeren hesapları ile T.C.
Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı kurum ve kuruluşlarca kullanılan kurumsal internet siteleri ve sosyal medya
hesaplarında yayınlanması ve iznim doğrultusunda telif haklarının kurumunuz tarafından kullanılması
hususlarında izin veriyorum.
Gereğini arz ederim.
-------------------------------------------------------Öğrenci velileri tarafından kurum internet siteleri iletişim bilgileri kullanılarak internet, e posta ya da
WhatsApp vb. araçlarla öğrenci ile ilgili veri gönderimi yapıldığında öğrenci velisi tarafından yukarıdaki
Öğrenci Verileri Veli İzin/Onay Belgesi Metninde açıklaması bulunan Öğrenci Verileri Veli İzin/Onay
Belgesi ile ilgili ve gerekli Onay verilmiş olup bu gizlilik ve güvenlik politikası İlkelerinin tüm koşulları ve en
iyi deneyimi sağlamak için Çerez kullanımları da tümüyle kabul edilmiş olur.

Bu takdirde, söz konusu gönderiler denetlenip kurum internet sitelerinde;
“Bu Gönderi, Öğrenci Velisi tarafından tarafımıza gönderilmiş olup T.C.Milli Eğitim Bakanlığının
2017/12 Sayılı Genelgesi uyarınca, öğrenci velisi tarafından verilmiş olan, öğrencinin ses, görüntü ve video
kayıtları ve aynı zamanda hazırlamış olduğu eserler ile hikâye, resim, şiir, fotoğraf, etkinlik çalışması vb.
gönderilerin Kurumunuz internet siteleri ve sosyal medya hesapları ile T.C. Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı
kurum ve kuruluşlarca kullanılan kurumsal internet siteleri ve sosyal medya hesaplarında yayınlanması
hususunda vermiş olduğu izine/onaya istinaden yayınlanmaktadır.”
İbaresi eklenerek yayınlanabilir.

