
Orta Doğu ve Kuzey Afrika Araştırma Merkezi Veri Gizliliği Bildirimi 

07.04.2016 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren 6698 sayılı Kişisel 

Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) kapsamında, Harvard Business School tarafından 

İstanbul’da kurulan, HARVARD ARAŞTIRMA VE EĞİTİM MERKEZİ İSTANBUL LTD. 

ŞTİ., Orta Doğu ve Kuzey Afrika Araştırma Merkezi (bundan böyle “Merkez” olarak 

anılacaktır) "veri sorumlusu" sıfatına sahip olup Kanun’a uyum sağlamak ve Türkiye’deki 

veri işleme faaliyetlerine ilişkin yükümlülüklerini yerine getirmek için çalışmaktadır. 

Merkez Harvard Business School mezunlarının kişisel verilerini esas olarak ilgili kişilerin 

ilgisini çekebilecek etkinliklerin ve aktivitelerin duyurulması amacıyla toplamaktadır. Söz 

konusu veriler esas olarak Merkez tarafından Harvard Business School ve mezun 

kulüplerinden temin edilmektedir. Merkez ayrıca bireylerle doğrudan iletişimlerinde de kişisel 

veri toplayabilir. Merkez kişisel verileri Kanun ile uyumlu olacak şekilde ve burada açıklanan 

amaçlar doğrultusunda, Merkez’in meşru menfaatleri kapsamında ve zaman zaman bazı veri 

işleme amaçları için Merkez’in ilgili kişilerden açık rıza talep etmesi halinde kişilerin açık 

rızasına dayanarak saklamakta ve işlemektedir.  

Merkez, mezunların kişisel verilerini, ilgili kanun hükümleri gerektirmedikçe üçüncü kişilerle 

paylaşmaz.  

Merkez tarafından kişisel verilerin Kanun kapsamında işlenmesi halinde, herkes Kanun’un 

11. maddesi uyarınca Merkez’e başvurarak kişisel verileri ile ilgili olarak aşağıda belirtilen 

haklarını kullanabilir: 

 Kendisine ait kişisel verilerin işlenip işlenmediğini öğrenme, 

 İşlenen kişisel verileri varsa bunlara ilişkin bilgi talep etme, 

 Kişisel verilerin işlenme amacını ve bu verilerin amaca uygun kullanılıp kullanılmadığını 

öğrenme, 

 Kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerindeki hataların 

düzeltilmesini ve eğer aktarım yapılmışsa ilgili üçüncü kişiden bu düzeltmenin istenmesini 

talep etme, 

 Kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde bu verilerin 

silinmesini, yok edilmesini ya da anonim hale getirilmesini isteme ve eğer aktarım yapılmışsa 

bu talebin aktarılan üçüncü kişiye iletilmesini isteme, 



 İşlenen verilerin neticesinde kişi ile ilintili olumsuz bir sonuç çıkmasına itiraz etme, 

 Kanun’a aykırı veri işleme nedeniyle zararının ortaya çıkması halinde zararını yasalar 

çerçevesinde talep etme. 

Yukarıda belirtilen haklarınıza ilişkin taleplerinizi mena@hbs.edu adresine iletebilirsiniz. 

 

Veri Sorumlusu:  
HARVARD ARAŞTIRMA VE EĞİTİM MERKEZİ İSTANBUL LTD. ŞTİ. 

 

Adres: Levazım Mah. Koru Sok. Zorlu Center No:2/435 

34340 Beşiktaş, Istanbul, Türkiye 

mailto:mena@hbs.edu

