
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI AYDINLATMA METNİ 

Değerli Velilerimiz, 

Biz veri sorumlusu sıfatıyla Üs Markalar Birliği Yönetimi Hizmetleri ve Ticaret 
A.Ş Şirketi olarak, kişisel verilerinizin korunmasına önem veriyoruz ve saygı 
duyuyoruz. 

Bu nedenle, sizlerin temel hak ve özgürlüklerini korumak amacıyla, yürürlükte 
olan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun (“KVKK”) ve ilgili 
diğer mevzuat hükümlerine gereğince kişisel verilerinizin kullanımı ve 
korunmasına ilişkin haklarınız hakkında bilgilendirmek istiyoruz. Bu amaçla, 
sizlere bu “Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma Metni’ni 
hazırladık. 

1. Kişisel Verilerinizin İşlenmesi - Ad Soyad, iletişim (telefon numarası, e-posta 
adresi) şeklindeki kişisel verileriniz, Açık rızanıza istinaden Kişisel Veri 
Envanterinde ve Kişisel Verilerin Korunması Politikamızda belirtilen şekillerde 
KVKK 4. maddesinde belirtilen ilkelere uygun olarak KVKK 5. maddesine göre 
işlenmektedir. 

2. Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi: Kişisel Verileriniz, Küçük Şeyler 
uygulaması üzerinden “Küçük Şeyler” markamız ile faaliyet gösteren okullarımız 
tarafından toplanmakta ve bu uygulamadan izin vermeniz halinde sizlerin 
yalnızca kimlik ve iletişim bilgileri, “Küçük Şeyler” markamız ile faaliyet gösteren 
okullarımızın sizlere sunmuş olduğu hizmetleri denetleyebilmek, şikayet ve 
talepleriniz alabilmek, önerileriniz doğrultusunda hizmetlerimizi iyileştirebilmek 
ve okullarımızla ilgili duyurular yapabilmek amaçlarıyla verilerinize erişim 
sağlamaktayız. Bu uygulama aracılığıyla veriler, tamamen veya kısmen otomatik 
yollarla tarafımıza aktarılmaktadır. 

3. Kişisel verilerinizin işlenme Amaçları- Yukarıdaki bahsedilen kişisel verileriniz; 

“Küçük Şeyler” markamız ile faaliyet gösteren okullarımızın sizlere sunmuş olduğu 
hizmetleri denetleyebilmek, şikâyet ve talepleriniz alabilmek, önerileriniz 
doğrultusunda hizmetlerimizi iyileştirebilmek ve okullarımızla ilgili duyurular 
yapabilmek, İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, müşteri İlişkileri Yönetimi 
Süreçlerinin Yürütülmesi, müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi, 
Talep/şikayetlerin takibi, veri sorumlusu operasyonlarının güvenliğinin temini, Yetkili 
kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi amaçları doğrultusunda işlenmektedir. 

4. Kişisel verilerinizin aktarılması:  Kişisel verileriniz aşağıdaki alıcı grupları ile 
Kişisel Verilerin korunması Kanunu’nun 8. maddesindeki şartlara uymak koşulu ile 
Kişisel Verilerin Korunması Politikasında belirtildiği şartlar altında aktarılabilecektir. 

Veri Aktarımı 
Yapılabilecek 
Gruplar 

Gruplara İlişkin 
Açıklama 

Veri Aktarımının Amacı Hukuki 
Sebep/sebepler 



Tedarikçi Veri sorumlusunun 
ticari faaliyetleri 
kapsamında hizmet 
alımına yönelik 
hizmet sözleşmesine 
ve/veya vekâlet 
sözleşmesine 
dayanarak Veri 
sorumlusu ile iş ilişkisi 
içinde olan taraflardır. 

Sizlere Küçük şeyler 
okulunun uygulaması 
üzerinden erişebilmemiz 
ve bu uygulama 
hizmetini sunabilmemiz 
amacıyla  yazılım hizmeti 
aldığımız Şirkete, talep ve 
şikâyetlerinizi 
öğrenebilmek amacıyla 
hizmet alacağımız şirket 
ile ve sizlere duyuru, 
bilgilendirme 
yapabilmek amacıyla 
hizmet aldığımız  sms,  e-
posta gönderimi 
şirketlerine yalnızca 
burada belirtilen 
amaçlarla sınırlı olarak 
veri aktarımı 
yapılabilecektir. 

Açık Rıza 

İlgili kişinin temel 
hak ve 
özgürlüklerine 
zarar vermemek 
kaydıyla, veri 
sorumlusunun 
meşru menfaatleri 
için veri 
işlenmesinin 
zorunlu olması 

Bir hakkın tesisi ve 
kurulması  

Yetkili Kamu 
Kurum ve 
Kuruluşları  

Veri sorumlusundan 
bilgi ve belge talep 
etmeye ilgili 
mevzuatlarıyla 
yetkilendirilmiş 
bulunan ve ayrıca Veri 
Sorumlusunun yasal 
yükümlülüklerini 
yerine getirmesi için 
aktarım yapması 
gerekli  kamu kurum 
ve kuruluşlarıdır.  

Veri Sorumlusu, ilgili 
mevzuattan doğan bilgi 
ve belge paylaşımına 
ilişkin yükümlülüklerini 
ve ayrıca  diğer hukuki 
yükümlülüklerini yerine 
getirmek üzere Yetkili 
kamu Kurum ve 
Kuruluşlarına veri 
aktarımı sağlayacaktır.   

Kanunlarda açıkça 
öngörülmesi  

Veri sorumlusunun 
hukuki 
yükümlülüğünü 
yerine 
getirebilmesi için 
zorunlu olması 

Bir hakkın tesisi, 
kullanılması veya 
korunması için veri 
işlemenin zorunlu 
olması 

5. Veri sorumlusuna Başvuru- Kanunun ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. 
maddesi kapsamındaki taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları 
Hakkında Tebliğe” göre Şirketimizin fiziki adresine  adresine yazılı olarak veya 
üyeliğinizin teyit edildiği elektronik posta üzerinden şirketimiz elektronik posta 
adresine iletebilirsiniz. 
6. Veri Sorumlusu Bilgilendirmesi - Aşağıda detaylı kurumsal bilgileri 
yayınlanan ŞİRKET olarak, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca 
Veri Sorumlusu sıfatıyla kişisel verilerinizi ilgili mevzuata uygun olarak kullanacağız. 
  
Veri sorumlusu Unvan: Üs Markalar Birliği Yönetimi Hizmetleri ve Ticaret A.Ş 
Mersis no                 :   0919054490100001 
E-posta adresi        : kvkk@kucukseyler.com.tr 
Fiziki Posta adresi : Atatürk Mah. Girne Cad. Ortanca sokak No: 4/A1 Ataşehir/İstanbul 
 


