
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA MESLEKİ GELİŞİM 

KURSU BAŞVURU SÜRECİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ 

Sayın İlgili, 

Bu metni, Ankara Sanayi Odası 1. Organize Sanayi Bölgesi Sürekli Eğitim Merkezi İktisadi 

İşletmesi (“ASO SEM”) olarak, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında 

(“KVKK”) kişisel verilerinizin toplanması, işlenmesi, aktarılması ve bunlara ilişkin yasal 

haklarınız ile veri sorumlusu sıfatıyla bizim yükümlülüklerimiz hususunda sizleri bilgilendirmek 

amacıyla kullanmaktayız.  

Mesleki gelişim kursuna bireysel olarak başvuru yapmanız halinde, elektronik ortam vasıtasıyla 

ASO SEM’e ibraz ettiğiniz şahsınıza ait ad-soyad, katılmak istediğiniz kursun adı, telefon numarası 

ve e-posta adresinden oluşan kişisel verileriniz mesleki gelişim kurs başvurularının 

değerlendirilebilmesi ve adaylarla iletişim kurulabilmesi amaçlarıyla KVKK’nın 5. Maddesinin (c) 

bendinde yer alan “bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması” ve (f) 

bendinde yer alan “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri 

sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki nedenlerine dayalı 

olarak tarafımızca işlenmektedir.  

Mesleki gelişim kursuna kurumsal olarak başvuru yapmanız halinde ise, ilgili alanların kurumun 

insan kaynakları yetkilisi olarak bizzat sizin tarafınızdan doldurulmuş olduğunu kabul edersiniz. 

Bu halde, elektronik ortam vasıtasıyla ASO SEM’e ibraz ettiğiniz ad-soyad, çalışmakta olduğunuz 

kurum adı, telefon numarası ve e-posta adresinden oluşan kişisel verileriniz mesleki gelişim kurs 

başvurularının alınması ve kurum ile eğitim hakkında iletişim kurulabilmesi amaçlarıyla 

KVKK’nın 5. Maddesinin (c) bendinde yer alan “bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan 

doğruya ilgili olması” ve (f) bendinde yer alan “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar 

vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” 

hukuki nedenlerine dayalı olarak tarafımızca işlenmektedir. 

İlgili kişinin haklarını düzenleyen KVKK Madde 11’de yer alan haklarınızı kullanmak 

istediğinizde, mukim olduğumuz ASO 1. Organize Sanayi Bölgesi Hazar Caddesi No:7 Ayaş Yolu 

25. Km. Sincan/Ankara adresine veya sistemimizde kayıtlı e-postanız olması halinde info@aso-

sem.com elektronik posta adresine veya ankarasanayiodasisem@hs01.kep.tr kayıtlı elektronik 

posta adresine, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’e uygun olarak 

başvurabilirsiniz. 

Ankara Sanayi Odası 1. Organize Sanayi Bölgesi Sürekli Eğitim Merkezi İktisadi İşletmesi 

 


