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ÇERKEZKÖY ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ  
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ 

ÖZEL ÇOSB KREŞ VE GÜNDÜZ BAKIMEVİ  
AYDINLATMA METNİ 

 
 

Veri Sorumlusu ve Temsilcisi 
          6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca kişisel verileriniz, veri sorumlusu olarak 
Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi (“Kurum”) tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir. 
          Kişisel verilerinizin ve velisi bulunduğunuz çocuğunuzun/çocuklarınızın kişisel verilerinin Kurumumuz 
tarafından işlenme amaçları konusunda detaylı bilgilere, www.cosb.org.tr internet adresinden kamuoyu ile 
paylaşılmış olan Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’ndan 
ulaşabilirsiniz. 
 

Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği 
Toplanan kişisel verileriniz ve velisi bulunduğunuz çocuğunuzun/çocuklarınızın kişisel verileri, Kanun’da 

öngörülen temel ilkelere uygun olarak, Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları 
dahilinde; Kurumumuz tarafından sunulan kreş ve gündüz bakımevi hizmeti kapsamında kayıt işlemlerinin 
gerçekleştirilmesi; hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi; çocukların sağlık durumlarının takibinin 
sağlanması; muhasebe ve finans işlemlerinin gerçekleştirilmesi ile onay vermiş olmanız durumunda 
Kurumumuzun reklam ve tanıtım faaliyetlerinin icrası amaçları başta olmak üzere; 

 Kurumumuz tarafından yürütülen ticari ve/veya operasyonel faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş 
birimlerimiz tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi, 

 Kurumumuzun ve Kurumumuzla iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki ve teknik güvenliğinin 
temini faaliyetlerinin planlanması ve/veya icrası,  

 Kurumumuz tarafından sunulan kreş ve gündüz bakımevi hizmetleri kapsamında gerekli çalışmaların 
yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi, 

 Kurumumuzun ticari ve/veya iş stratejilerinin planlanması ve/veya icrası 
 
amaçlarıyla (“Amaçlar”) işlenebilecektir. 

 
İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği 

Toplanan kişisel verileriniz ve velisi bulunduğunuz çocuğunuzun/çocuklarınızın kişisel verileri, Kanun’un 
8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartlarına uygun olarak Amaçlar’ın gerçekleştirilmesi 
doğrultusunda kanunen yetkili kamu kurumlarına ve kanunen yetkili özel kurumlara aktarılabilecektir.  

Ayrıca onay vermiş olmanız durumunda size ve velisi bulunduğunuz çocuğunuza ait fotoğraf ve/veya 
video kayıtları,  Kurumumuz ve Kurumumuz bünyesinde faaliyet gösteren Özel Çerkezköy Organize Sanayi 
Bölgesi Kreş ve Gündüz Bakımevi tarafından gerçekleştirilen organizasyon, tören, eğitim ve benzeri etkinliklerin 
görselleştirilerek kamuya tanıtılması, bilgi verilmesi ve/veya farkındalığın artırılması ile Kurumumuzun reklam 
ve tanıtım faaliyetleri ile marka değeri ve itibarının artırılmasına yönelik faaliyetlerin icrası amaçlarıyla 
Kurumumuzun internet sitesinde ve sosyal medya hesaplarında, Kurumumuzun yayıncısı olduğu Sanayici 
dergisinde yayımlanabilecektir. Ayrıca ilgili amaçlar doğrultusunda kişisel verileriniz tedarikçilerimiz ve ulusal 
ve yerel medya kuruluşları ile paylaşılabilecektir.  
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Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi 
          Kişisel verileriniz ve velisi bulunduğunuz çocuğunuzun/çocuklarınızın kişisel verileri fiziki ortamda Özel 
Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi Kreş ve Gündüz Bakımevi; elektronik ortamda ise gerçekleştirilen etkinlikler 
kapsamında fotoğraf veya video çekimi kanallarıyla toplanmaktadır. 
          Ayrıca, kişisel verileriniz Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen hukuki yükümlülüklerin yerine 
getirilmesi, bir sözleşmenin kurulması veya ifası, meşru menfaat ve bulunması halinde açık rıza kişisel 
veri işleme şartları kapsamında toplanmaktadır.  
 

Kişisel Veri Sahibinin Kanun’un 11. maddesinde Sayılan Hakları 
          Kanun'un ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. maddesi kapsamındaki taleplerinize yönelik 
başvurularınızı, Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlemiş olduğu yöntemlerle Kurumumuza iletebilirsiniz.          
Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak 
sonuçlandırılacaktır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu 
tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.  


