
 
GİZLİLİK POLİTİKASI VE 
MUVAFAKATNA ME 
 
 
Goethe-Institut (aşağıda kısaca "GI" olarak anılacaktır), kişisel 
verilerinizin korunmasına büyük önem veriyor. Bu yüzden size ayrıntılı 
olarak hangi kişisel verilerinizin ne şekilde toplandığını, işlendiğini ve 
kullanıldığını anlatmak istiyoruz. 
 
1. Gizlilik politikasının konus u ve veri kütüğü sistemi sahibi  
İşbu gizlilik politikasının konusu, GI‟nin internet sayfaları üzerinden GI‟ni 
n kurslarına ve sınavlarına kay dolmanız, bu kursların ve sınavların 
uygulanması ile ilgili olarak ki şisel verilerinizin (aşağıda “veri” olarak 
anılacaktır) toplanması, işlenm esi ve kullanılmasıdır.  
Veri koruma mevzuatında sözü edilen veri kütüğü sistemi sahipliği, 
Almanya‟nın Münih kentinde Dachauer Str. 122 - 80637 München 
adresinde mukim Goethe Insti tut e.V. derneğine aittir. Gizlilik 
politikamız ile ya da genel olarak verilerinizin korunması ile ilgili 
sorularınız varsa lütfen her şeyden önce kaydolduğunuz enstitüye 
danışın. 
 
2. Verilerinizin kullanımı  
İnternette sunduğumuz hizmetleri kaydolmadan da örneğin bilgilenmek 
amacıyla kullanabilirsiniz. Bu durumda kişisel veriler toplanmadığı gibi 
işlenmeleri ve kullanılmaları d a söz konusu değildir.  
Bir kursa ya da sınava kaydolmak istediğinizde ise önce çeşitli veriler 
girmeniz gerekir. Bu kayıt işle mi esnasında kursa ya da sınava yazılmanız 
için ve bu kursun ya da sınavın uygulanması için bize gerekli olan bilgileri 
n zorunlu olarak belirtilmesi öngörülmüştür. Diğer bilgileri vermekte 
serbestsiniz. 
 
Verilerinizin toplanması ve ak abinde kullanılması internet üzerinden 
kayıt yapabilmeniz ve aşağıda muvafakatnamede belirtilen amaçlar için 
yapılır. Verileriniz yalnızca adı geçen muvafakatnamede belirtilen 
amaçlarla ve muvafakatnamede belirtilen türden alıcılara iletilir.  
İnternette gerçekleşen bir iletişimde ayrıca teknik nedenlerle örneğin IP ya 
da yönlendirme adresi gibi diğer bazı verilerin de bize aktarılması söz 
konusudur. Bilgisayarınızdan ya da internet tarayıcınızdan bize aktarılan 
bu veriler tabii ki yalnızca me vzuatta izin verilen ölçüde kullanılır. 
 
3. Çerezlerle ilgili ek bilgiler  
Devamlı olarak çerez teknolojisini kullanmamızın amacı, tekrar geldiğinizd 
e istediğiniz takdirde otomatik olarak giriş yapabilmenizdir. Ayrıca bir 
sayfadan diğerine geçerken kimliğinizi belirleyebilmek için çerez 
kullanıyoruz. Tarayıcınızın çe rez işlevini kapattığınız takdirde 
kişiselleştirilmiş internet sunu larımızı kullanabilmekle beraber otomatik 
giriş yapamazsınız. 
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4. Muvafakatten cayma  
Verilerinizin piyasa araştırması, promosyon ve pazarlama faaliyetleri 
amacıyla kullanılmasından her zaman cayabilirsiniz. Bu konuda yetkili 
Goethe-Institut‟a il@nikosia.goethe.org adresine caydığınızı belirten bir e 
posta göndermeniz yeterlidir. 

 
Muvafakatname  
İşbu muvafakatname ile Goet he-Institut„un, kayıt esnasında girdiğim ya d 
a benimle ileride akdedilecek s özleşmelerin uygulanması ile ilgili olarak 
oluşacak kişisel verileri (aşağıda kısaca “veri” olarak anılacaktır) 
Almanya‟nın Münih kentinde mukim Goethe-Institut e.V. derneğinin 
merkezî müşteri veri tabanına (“merkez‟e) aktarılıp kaydedilmesini ve bu 
verilerin daha önce kayıtlı verilerimle birleştirilmesini kabul ediyorum. 
Ayrıca sözleşmenin yerine ge tirilmesi amacının ötesinde de verilerimin 
Goethe-Institut ile merkez tarafından, sunulan hizmetler konusunda piyas 
a araştırmaları ile promosyon ve pazarlama faaliyetleri yürütmek amacıyla 
kapsamlı bir biçimde kullanıl masını, özellikle de tarafımdan belirtilen adre 
s ve iletişim bilgilerime örneğin Goethe-Institut‟un sunduğu yeni kurslar 
konusunda reklam gönderilme sini ya da soru sorulmasını (“bilgi 
verilmesini”) kabul ediyorum.  
Verilen bilgilerin posta, faks, e posta ve/veya SMS yoluyla 
gönderilmesine izin veriyorum. 
 
Başarılı olduğum sınavlarla ilg ili verilerin, sertifikanın doğrulanabilmesi v 
e sertifikanın kaybedilmesi dur umunda yeni bir sertifikanın 
hazırlanabilmes i için merkeze aktarılmasına, sınav arşiv merkezinde (en 
fazla 10 yıl süresince) kaydedilerek kulla nılmasına izin veriyorum. Veriler 
aile birleşimine hak kazandıran sı navlarla ilgili ise merkez, tarafımdan 
Alman makamlarına ibraz edilen sert ifikanın gerçek olduğunu ilgili 
makamın iste ği üzerine doğrulamaya izinlidir.  
Verilerim Goethe-Institut tarafından - verilerin kötü amaçlarla 
kullanılmış olduğundan kuşkulanmak için haklı bir neden olduğu 
durumlar hariç - üçüncü kişilere aktarılamaz v e yukarıda belirtilen 
amaçların dışında kullanılamaz.  
Verilerimin piyasa araştırması, promosyon ve pazarlama faaliyetleri 
amacıyla kullanılmasından her zaman cayabildiğini biliyorum. 
 


