EĞİTİM KAYIT FORMU
KATILIMCI BİLGİLERİ
Ad:
Soyad:
T.C. Kimlik No:
Birim / Unvan:
Cep Telefon No:
E-Posta:

EĞİTİME İLİŞKİN BİLGİLER
Eğitim Adı:
Eğitim Kodu:

KURUM FATURA BİLGİLERİ
Kurum Adı:

Kurum Fatura Adresi:

Bağlı Olduğu Vergi Dairesi:
Vergi Numarası:
E-Fatura Mükellefi mi?

Evet (

)

Hayır (

)

E-Faturaya Geçiş Tarihi:
BİREYSEL ÖDEME BİLGİLERİ
Ad Soyad:
T.C. Kimlik No:
Bireysel Fatura Adresi:

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında hazırlanan ekteki Aydınlatma Metni’ni
okudum ve kişisel verilerimin bu kapsamda SPL tarafından işlenmesine

Onay veriyorum.
Onay vermiyorum.
Tarih - İmza
Ek: 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Hazırlanan Aydınlatma Metni
İletişim:
Uzman Danışma Hattı: 0850 532 3434 / Eğitim ve Kurumsal İletişim Bölümü
E-mail: egitim@spl.com.tr
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6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA
AYDINLATMA METNİ
İşbu aydınlatma metni Sermaye Piyasası Lisanslama Sicil ve Eğitim Kuruluşu A.Ş. (Kuruluş)
tarafından 6698 sayılı “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” (Kanun)’nun 10’uncu maddesi
gereğince hazırlanmıştır.
Kuruluşumuza bildirdiğiniz ve/veya çalıştığınız kurum tarafından Kuruluşumuza bildirilen kimlik,
kurum, iletişim, müşteri işlem vb. kişisel verileriniz aşağıda belirtilen amaçlar doğrultusunda
gerekli işlemlerin yapılabilmesi için Kuruluşumuzca Kanun kapsamında “Veri sorumlusu”
sıfatıyla işlenecektir.
Kişisel Verilerin İşlenme Amacı:
Kişisel verileriniz;
• Kuruluşumuzun düzenlediği veya destek verdiği eğitim, seminer, toplantı, etkinlik,
organizasyon vb. faaliyetler konularında tanıtım, davet, bilgilendirmeler ile kutlama ve temenni
içeriklerinin gönderilmesi,
• Kuruluşumuzun yürütmüş olduğu eğitim programlarına katılım kaydının alınması için gerekli
işlemlerin yapılması,
• Eğitim, seminer, toplantı, etkinlik, organizasyon vb. hizmetler kapsamında katılımcılarla veya
temsil olunan işletmelerle iletişim kurulması,
• Alınan hizmetlerin faturalandırılması ve faturaların ilgililerine ulaştırılması,
amaçlarıyla işlenmektedir.
Kişisel Verilerin Aktarılabileceği Kişi / Kuruluşlar ve Aktarılma Amacı:
Kişisel verileriniz yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda faaliyetlerin gerçekleştirilebilmesi
için iş birliği içerisinde bulunulan kamu kurum ve kuruluşları ile özel şirketlere ve gerektiğinde
hukuki zorunlulukların yerine getirilmesi amacıyla idari ve resmi makamlara aktarılabilecektir.
Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi:
Kişisel verileriniz yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda her türlü sözlü, yazılı ve/veya
elektronik kanallar veya Kuruluşumuz sistemleri (Lisanslama ve Sicil Tutma Sitemi, SPL Başvuru
Sistemi, Online Eğitim Portalı) üzerinden doğrudan veya dolaylı olarak toplanmaktadır. Kişisel
verileriniz Kanun’un 5’inci ve 6’ncı maddelerinde sayılan hukuki sebeplerle veya açık rızanıza
dayalı olarak işlenecektir.
Kanun’un 11’inci Maddesinde Sayılan Haklar:
Kişisel verilerinizin Kuruluşumuz tarafından işlenmesi ile ilgili olarak; Kanun’un 11’inci maddesi
uyarınca; kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verileriniz işlenmişse buna
ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp
kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü
kişileri bilme, kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların
düzeltilmesini isteme, kişisel verilerinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması
halinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme, düzeltme veya silme
işlemlerinin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, işlenen
verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir
sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle
zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme haklarınız bulunmaktadır.
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