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KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA BİLGİLENDİRME 
 

Bünyemizde bulunan EDU Grup, EDU Çeviri, Turkish Translation Office, Transistent ve EDU Language 
Group markaları Barlas Eğitim Danışmanlık Bilgisayar Hizmetleri Tercüme Turizm San. Ve Dış Tic. 
Ltd. Şti.’nin patentli markalarıdır. Kore Şehitleri Caddesi Mithat Ünlü Sok. No:17 Plaza 21 D.14 
adresinde mukim, Zincirlikuyu Vergi Dairesine kayıtlı, vergi numarası 1420510212’dir. 
 

Bornheimer Straße 127, 53119 Bonn, Germany adresinde bulunan şirketimiz 295162040 Vergi 
numarasıyla Alman yasalarına göre kurulmuş EDU Group GmbH olarak hizmet vermektedir.  
 

EDU Language Group ve belirtilen diğer markalar,  6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 
(“KVKK”) uyarınca Veri Sorumlusu sıfatıyla, vermiş olduğunuz onay dahilinde ve aşağıda açıklandığı 
çerçevede kişisel bilgilerinizi işleyebilecek ve mevzuatın izin verdiği ölçüde 3. kişilere 
açıklayabilecektir.  
 

Kişisel verilerinizin işlenme sebepleri, şirketimizin açık pozisyonlarına başvurularınız, ürün / hizmet 
kullanımınız sırasında veya başka sebeplerle şirket ile aranızda kurulan sözleşmelerin ifasını sağlamak, 
otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak; tarafınızca 
talep edilen ürün / hizmetlerimizi sunabilmek, işlenmesine onay verdiğiniz bilgiler dâhilinde 
müşterileri tanımak ve iletişimi ve hizmet kalitesini artırmak, doğru ürün bulunurluğunu sağlamak, 
ticari ilişkiyi devam ettirmek ve onay vermiş olmanız halinde tarafınıza elektronik ileti göndermektir.  
 

Kişisel verilerinizin hangi amaçlarla kimlere aktarılabileceği  
 

Kişisel verileriniz, mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi veya kuruluşlara; iştirak ve grup 
şirketlerimize,  faaliyetlerimizi yürütmek üzere hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız diğer 3. kişilere, 
hizmet kalitesini artırmak, doğru ürün bulunurluğunu sağlamak ve ticari ilişkiyi devam ettirmek 
amacıyla KVKK' da öngörülen şartlara uygun olarak aktarılabilir.  
 

Kişisel verilerin toplanma yöntemleri  
 

İnternet sitesi, firmaya veya iştiraklerine yapış olduğunuz hizmet talepleri, göndereceğiniz e-mailler, 
kısa mesajlar, kariyer sayfalarında ve sitemizde yer alan ilanlarımıza yapmış olduğunuz başvurular gibi 
kanallar aracılığıyla kişisel verileriniz sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanabilir.  
KVKK’nın 11. maddesi gereği haklarınız;  
 

Firmamıza yazılı olarak başvurarak, kişisel verilerinizin;  
 

a)işlenip işlenmediğini öğrenme, 
b) işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,  
c) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,  
ç) yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme, 
d) eksik / yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme, 
e) KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini veya anonim 
hale getirilmesini isteme, 
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f) aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini 
isteme, 
g) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya 
çıkmasına itiraz etme,  
ğ) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme 
haklarınızı kullanabilirsiniz. 
 
 
BAŞVURU YÖNTEMİ 
 
Yukarıdaki bilgileri ışığında Kurumumuzun Kore Şehitleri Caddesi, Mithat Ünlü Sokak Plaza 21 D: 14 
No:17 34394 Zincirlikuyu / İstanbul adresinde yer alan merkezine göndereceğiniz iadeli taahhütlü 
mektup veya şahsen ibraz edeceğiniz başvuru formu ile ya da info@edulanguagegroup.com 
adresinden aşağıdaki formu doldurup güvenli elektronik imzanız ile başvurabilirsiniz. 
 
BAŞVURU FORMU 
 
İletişim Bilgileriniz 
 

Adı Soyadı  

TC. Kimlik No.  Cep Telefonu  

E-posta   Ev Telefonu  

Adres  

 
 
Talep ve İstekler 
 

Mevcut Konumunuz 

 
         Müşteri 
 
         Ziyaretçi 
 
        Çalışan 

 
         İş Ortağı 
 
        Eski Çalışan 
 
         Diğer 

Kurumumuz içerisinde iletişimde olduğunuz birimimiz. 
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Talepleriniz 
 

Talepleriniz 

1 Kurumunuz nezdinde kişisel verilerim işleniyor mu?  

2 Kişisel verilerimin işlenme faaliyetleri nelerdir?  

3 Kişisel verilerimin işlenme amacı nedir?  

4 Kişisel verilerim yurt içinde veya dışında üçüncü kişilere 
aktarılıyor mu? 

 

5 Kişisel verilerime ilişkin aşağıda belirttiğim şekilde 
düzeltme talebim bulunmaktadır. 

(Bu talebinizi düzeltme talebinizin olduğu bilgileri açıkça 
belirterek ve doğru veya tamamlayıcı bilgileri gösteren 
belgeleri ibraz ederek yöneltmeniz gerekmektedir.) 

 

6 Aşağıda belirttiğim kişisel verilerime ilişkin silme talebim 
bulunmaktadır. 

(Sebebinin belirtilmesi gerekmektedir.) 

 

7 Aşağıda belirttiğim kişisel verilerime ilişkin 
anonimleştirme talebim bulunmaktadır. 

(Sebebinin belirtilmesi gerekmektedir.) 

 

8 Düzeltme ve/veya silme talebimin aşağıda belirtilen 
kişilere bildirilmesi talebim bulunmaktadır. 

 

9 Kişisel verilerimin hukuka aykırı olarak işlenmesi 
sebebiyle oluşan zararımın giderilmesi talebim 
bulunmaktadır. 

(Zararın gerekçeli ve belgeli olarak belirtilmesi 
gerekmektedir.) 
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Açıklamalar 
 

 

 
 
Başvurunuza Verilecek Yanıtın Tarafınıza Bildirilme Yöntemi 
 

Başvurunuza Verilecek Yanıtın Tarafınıza Bildirilme Yöntemi 

        Yukarıda belirtmiş olduğum adresime gönderilmesini istiyorum 

        Yukarıda belirtmiş olduğum E-posta adresime gönderilmesini istiyorum. 

        Elden teslim almak istiyorum. (Vekâleten teslim alınması durumunda noter tasdikli 
        vekâletname veya yetki belgesi olması gerekmektedir.) 

 
 
 


