MATHAZONE EĞİTİM PROGRAMI
OKUL & ÖĞRETMEN PORTALI KULLANIM HİZMETİ KAPSAMINDA
KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AÇIK RIZA METNİ
Sayın ilgili,
SERİ YAYIMCILIK EĞİTİM DANIŞMANLIK PAZARLAMA SATIŞ VE DAĞITIM TİCARET LİMİTED
ŞİRKETİ (bundan sonra kısaca “SERİ YAYIMCILIK” olarak anılacaktır) veri sorumlusu sıfatıyla
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (bundan sonra kısaca “Kanun” olarak
anılacaktır) 10’uncu maddesi ve Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde
Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ (bundan sonra kısaca “Tebliğ” olarak anılacaktır)
hükümlerine uygun olarak “www.mathazone.com.tr/tr/musteri/siparis” internet adresinde
yer alan “Mathazone Okul & Öğretmen Online Eğitim Portalı” (bundan sonra kısaca “Okul &
Öğretmen Portalı” olarak ifade edilecektir) başvuru/kayıt formunun düzenlenmesi ile kişisel
verilerin elde edilmesi aşamasında veri sahiplerinin bilgilendirilmesi amacıyla “Mathazone
Eğitim Programı Okul & Öğretmen Portalı Kullanım Hizmeti Kapsamında Kişisel Verilerin
İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni” (bundan sonra kısaca “Aydınlatma Metni” olarak
anılacaktır) bilginize sunulmuştur.
“Aydınlatma Metni”’nin “b) Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği” başlıklı bölümü
uyarınca, “Kanun”’un 5.maddesinin 2.fıkrasında yer alan kişisel veri işleme şartlarının
karşılanamadığı durumlar için “SERİ YAYIMCILIK” tarafından kişisel verilerin işlenebilmesi
amacıyla açık rızanızın alınması gerekmektedir.
Açık rıza gerektirmeyen süreçlere ilişkin olarak “Aydınlatma Metni” kapsamında veri işleme
faaliyetleri sürdürülmekte olup açık rıza gerektiren süreçlerde de “Aydınlatma Metni”’nde
belirtilen temel prensiplere uygun olarak aşağıda yer verilen kişisel verileriniz işlenebilecektir.

KİŞİSEL VERİ TÜRLERİ

İŞLEMEYE KONU OLAN KİŞİSEL VERİLER

Kimlik Verisi

İsim-Soy İsmi.

İletişim Verisi

E-posta Adresi, Telefon/GSM Numarası.

Web Sitesi Kullanım Verileri

Aydınlatma Metni, Açık Rıza Metni Onay Tarihi
ve Saati, Siteye Login Olma Sıklığı/Zamanları,
Son Login Tarihi ve Saati, IP (Internet Protocol)
Numarası.
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Yukarıda detayları verilen ve sınırlı olarak sayılan kişisel verileriniz “Kanun"’un 4.maddesi ve
diğer kanunlarda öngörülen usul ve esaslara uygun olarak aşağıda yer verilen ilkeler
çerçevesinde işlenecektir. Buna göre kişisel verileriniz:
1) Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olarak,
2) Doğru ve gerektiğinde güncel olarak,
3) Belirli, açık ve meşru amaçlar dahilinde,
4) İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak,
5) İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar
muhafaza
edilecektir.
a) Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları
“SERİ YAYIMCILIK” tarafından sağlanan etkinlik, kampanya ürün ve hizmetler ile ilgili olarak
işbu hizmet ve ürünlere yönelik tarafınızla iletişime geçilmesi, tanıtım ve pazarlama
faaliyetlerinde bulunulması bu kapsamda sağlanan ürün ve hizmetlere ilişkin tekliflerin
paylaşılması ile memnuniyet takibinin yapılması.
“SERİ YAYIMCILIK”’a ait web sitesi/siteleri ziyaretçilerinin ilgi alanları ile bağlantılı ve
kişiselleştirilmiş reklam, promosyon ve kampanyaların oluşturulması, hedef kitle
belirlenmesi, e-mağaza hareketleri dikkate alınarak kullanıcı deneyimini arttırıcı faaliyetlerin
yürütülmesi ve “SERİ YAYIMCILIK”’a ait internet sitesi ile mobil uygulamanın işleyişinin
geliştirilmesi ve müşteri ihtiyaçlarına göre kişiselleştirilmesi, müşteri satış analiz ve
raporlama faaliyetlerinin yürütülmesi.
b) İlgili Kişinin Kişisel Verilerinin İşlenmesine İlişkin Açık Rıza Beyanı
Kişisel verilerimin “Aydınlatma Metni”’ nin “b) Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları” başlığı
altında yer alan 7. ve 8. maddelerde sayılan amaçlar kapsamında ve bunlarla sınırlı olmak
koşuluyla gerekli olan azami süre ve herhalde kanuni zamanaşımı süreleri kadar muhafaza
edilerek, toplanmasına, işlenmesine, güncellenmesine, periyodik olarak kontrol edilmesine,
veri tabanında tutulmasına özgür irademle onay verdiğimi, “SERİ YAYIMCILIK” tarafından
bu hususta Kanun hükümlerine uygun olarak bilgilendirildiğimi ve ilgili mevzuat
çerçevesinde açık rızam bulunduğunu kabul ve beyan ederim.
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c) İlgili Kişinin Kişisel Verilerinin Aktarılmasına İlişkin Açık Rıza Beyanı
“Aydınlatma Metni”’nin “c) İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla
Aktarılabileceği” başlığı altında belirtilen amaçlarla sınırlı olmak üzere; “SERİ YAYIMCILIK”
adına veri işleyen sıfatına haiz bilgi teknolojisi alt yapı hizmeti sağlayıcısı olan “MADE IN
WEB” firması, “SERİ YAYIMCILIK” yetkilileri, iş ortakları, hizmeti sağlayıcıları ile Türkiye
Cumhuriyeti sınırları içerisinde başta Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, Kişisel Verilerin
Korunması Kurumu gibi kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile toplanan kişisel
verilerimin paylaşılmasına ilişkin konular hakkında ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak
bilgilendirildiğimi ve bu konuda aydınlatılmış olarak açık rızam bulunduğunu kabul ve beyan
ederim.
Kişisel verilerimin işlenmesine ilişkin gerekli aydınlatmanın şahsıma ilgili mevzuat
hükümlerine uygun şekilde yapıldığını, aydınlatma metni ile işbu açık rıza metninin her bir
sayfasını eksiksiz şekilde okuyup anladığımı, kabul beyan ve taahhüt ederim.

Yukarıda yer alan tabloda belirtilen kişisel verilerimin işlenmesini açık rızam ile onaylıyorum.
Bu kapsamda işlenmesine onay verdiğim kişisel verilerimin güncel ve doğru olduğunu ayrıca
taahhüt ederim.

İlgili Kişi
Adı-Soyadı
İlgili Kişi
E-posta
İlgili Kişi
IP Bilgisi
Metnin
Onaylandığı
Tarih

:
:
:
: Gün/Ay/Yıl - Saat/Dakika/Saniye – IP ADRESİ (Bu bilgi, sistem tarafından
otomatik olarak işlenecektir)
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