SİGORTACILIK EĞİTİM MERKEZİ
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Kişisel Verilerin İşlenmesine ilişkin
Bilgilendirme
İş bu bilgilendirme metni 6698 sayılı “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” 10 uncu maddesi gereğince
hazırlanmış olup, bu formla kişisel verilerin işlenmesine ve aktarılmasına ilişkin yöntem, amaç, hukuki
sebepler ile kişisel verilerinizin korunmasına ilişkin haklarınız hakkında tarafınızı bilgilendirme
amaçlanmaktadır.
Sigortacılık mevzuatı kapsamında Sigortacılık Eğitim Merkezi’nce (SEGEM) sunulan sınav ve/veya
eğitim hizmetlerini almak için Merkezimize sözlü, yazılı ve/veya elektronik ortamda bildirdiğiniz
ve/veya çalıştığınız kurum tarafından bildirilen kişisel verileriniz “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu”
kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla işlenmektedir.
Kişisel verileriniz ilgili sınav ve/veya eğitimin düzenlenebilmesini sağlamak ve gerekli durumlarda
sizinle iletişime geçilebilmesi amacıyla alınmaktadır. Bu veriler ile düzenlenen sınavlara ilişkin
sonuçlar ve düzenlenen eğitimlere ilişkin eğitim tamamlama durumları Merkezimizin
yükümlülüklerini yerine getirebilmesi amacıyla ilgili kurum ve kuruluşlarla paylaşılabilmekte ve bu
veriler işin mahiyeti gereği süresiz bir şekilde işlenmektedir.
Söz konusu verilerin paylaşıldığı ilgili kurum ve kuruluşlar, Merkezimizin yasal yükümlülükleri
kapsamında idari, resmi ve adli makamlar ile sınav ve eğitimlere ilişkin iş birliği içerisinde bulunulan
özel şirketler ile kamu kurum ve kuruluşlarından oluşmaktadır.
6698 sayılı Kanunun 11. maddesi kapsamında Veri Sorumlusu olan Merkezimize
kisiselveri@segem.org.tr adresi üzerinden e-posta ile veya Esentepe Mahallesi Harman Sokak TOBB
Plaza No:10/3 Levent Şişli/ İSTANBUL adresine posta yolu ile başvurarak aşağıda belirtilen haklarınızı
kullanabilirsiniz. Merkezimiz tarafından düzenlenen bir sınav ve/veya eğitime başvuru yapan adaylar;











Kendisine ait kişisel verilerin işlenip işlenmediğini öğrenme,
Kişisel verileri işlenmiş ise buna ilişkin bilgi talep etme,
Kişisel verilerin işlenme amacını ve bu verilerin amaca uygun kullanılıp kullanılmadığını
öğrenme,
Kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme, veri
aktarımı yapılmış olması durumunda ise bu talebin veri aktarılan üçüncü kişiye iletilmesini
isteme,
Kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde bu verilerin
Merkezimiz tarafından silinmesini, yok edilmesini ya da anonim hale getirilmesini isteme, veri
aktarımı yapılmış olması durumunda ise bu talebin veri aktarılan üçüncü kişiye iletilmesini
isteme,
İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin
kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
Kişisel verilerin Kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın
giderilmesini talep etme

haklarına sahiptir.

