ÖZEL SAINT-MICHEL FRANSIZ LİSESİ
VELİLER İÇİN “ÖĞRENCİ KİŞİSEL VERİSİ” AÇIK RIZA METNİ
Sayın Velimiz,
Özel Saint-Michel Fransız Lisesi Veli Kişisel Verilerinin Korunması Aydınlatma Metni kapsamında
hazırlanan bu Açık Rıza Metni ile aşağıda belirtilen kişisel verilerinizi işleyebilmemiz için rızanızı
talep ediyoruz. Kişisel verilerinizi işleme talebimizin amacını ve bu konudaki haklarınızı Aydınlatma
Metni’nde bilginize sunduk. Topladığımız tüm kişisel verileri öğrencimizin maddi ve manevi varlığını
desteklemek için kullanacağız. Ancak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”)
uyarınca bazı kişisel veri türleri için ayrıca rızanızı almamız gerekiyor. Aşağıda rızanızı talep
ettiğimiz bu bilgileri ve rıza vermemeniz halinde ortaya çıkacak sonuçları açıklıyoruz. Lütfen rızanız
olup olmadığını ilgili kutucuğu işaretleyerek açık belirtiniz.

1. Öğrencimizin sağlık verilerini doktorlar, rehber öğretmen ve psikologlar elde edip kullansa
dahi özel durumlarda öğrencimizin ihtiyaçlarını karşılamak adına bu verileri okul yönetimi
olarak da edinmemiz gerekebilir. Okul yönetiminin verileri kullanmaması hâlinde
öğrencimizin ihtiyaçlarını karşılamamız mümkün olmayabilir.

☐

Velisi olduğum öğrencinin sağlık ve rehberlik verilerinin öğrencimin ihtiyaçlarının

karşılanması ve yardımcı olunması ve ilgili mevzuatın yerine getirilmesi amacıyla doktorlar
sağlık görevlileri, rehber öğretmen ve psikologlar dışında okul yönetimiyle paylaşılmasına ve
okul yönetimi tarafından işlenmesine izin veriyorum.

☐

İzin vermiyorum

2. Öğrencimizi tanımamız ve genç bir birey olarak ihtiyaçlarını anlamamız onu korumak ve
gözetmemiz için çok önemlidir. Bu nedenle ebeveynlerinin ayrı olup olmadığı, ailesinin veya
kardeşlerinin öz mü üvey mi olduğu gibi aile yaşamına ilişkin bilgileri ediniyoruz. Bu
bilgilerin yokluğu hâlinde öğrencinin özel durumunun gerektirdiği desteği göstermemiz
mümkün olamayabilir.

☐

Veli olarak benim diğer aile üyelerinin verilerinin de dahil olabileceği velisi olduğum

öğrencinin aile bilgilerinin okul tarafından öğrencinin korunması ve gözetilmesi amacıyla
işlenmesine izin veriyorum.

☐
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İzin vermiyorum
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3. Öğrencimizin katıldığı ve bazen velilerimizin eşlik ettiği ya da izlediği etkinliklerde fotoğraf
ve video görüntüsü elde ediyor ve bunları medyada, sosyal medyada ve okulumuzun internet
sayfasında yayınlıyoruz. Bu türden yayın ve paylaşımlar, öğrencilerimizin okullarıyla ve
arkadaşlarıyla ilişkilerini olumlu etkilemekte ve onları etkinliklere katılma yönünde teşvik
etmektedir. Ancak Millî Eğitim Bakanlığı Rehberlik ve Denetim Başkanlığı'nın öğrenci
faaliyetleri ile ilgili resim, görüntü ve ses kayıtlarının velilerin izni olmadan
yayınlanamayacağı konusunda aldığı karar uyarınca bu yayınları yapabilmemiz için
velilerimizin onayı gerekmektedir. Buna izin vermemeniz hâlinde, bu etkinliklerde
öğrencimizin fotoğrafını ve videosunu çekmeyeceğiz, toplu çekimler olması hâlinde de
mevcut teknik imkânları kullanarak fotoğraf ve videolardan öğrencimizin görüntülerini
çıkaracağız.

☐

Okul ve okul dışı etkinliklerde velisi bulunduğum öğrencinin fotoğrafı ile görüntü ve ses

kayıtlarının yapılmasına ve bunların medya va sosyal medyada paylaşılmasına izin
veriyorum.

☐

İzin vermiyorum

4. Uzaktan eğitim ve yazılımlara ait sunucular ile verilerin tutulduğu bulut sunucular bu
hizmetin yurt dışında faaliyet gösteren şirketler tarafından sağlanması nedeniyle yurt
dışındadır. Bu nedenle izin vermeniz hâlinde öğrencimize ait veriler yurt dışında yer alan
sunucularda saklanacak veya işlenecektir. Buna karşılık izin vermemeniz hâlinde elektronik
ortamda gerçekleşen pek çok işlemi gerçekleştiremeyebiliriz. En önemlisi de öğrencimiz
pandemi nedeniyle zorunlu hâle gelen uzaktan eğitimden yararlanamayacaktır.

☐

Uzaktan eğitim sisteminin de dahil olduğu işletmesel yazılımların ve bulut sunucularının

yurt dışında bulunması nedeniyle velisi bulunduğum öğrencinin kişisel verilerinin bu
hizmetlerin alındığı yurtdışı şirketlerine aktarılmasına izin veriyorum.

☐

İzin vermiyorum

Sayın Velimiz, bu Açık Rıza Metni’nde vermediğiniz izinleri daha sonra vermek isterseniz, bu
isteğinizin yasa uyarınca yazılı olarak yapılması gerektiğini hatırlatmak isteriz.
Öğrenci Velisi
Ad-Soyadı:
İmza:
Tarih:

📞

📠

🌏

📩

Özel Saint Michel Fransız Lisesi │ Abide-i Hürriyet Caddesi No:17 Şişli - İstanbul Türkiye / 34380
+90 212 248 17 03 +90 212 241 59 14

+90 212 246 13 80

www.sm.k12.tr

direction@sm.k12.tr

