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Sınıf eğitimlerinde toplu çekilen fotoğraflar içindeki fotografik resmimin NTSS tarafından web sitesinde ve 
broşürlerde reklam amaçlı kullanmasına izin veriyorum       Evet       Hayır.  

Bölüm A - EĞİTİM

Eğitim tarihi 

Adınız

 " Lütfen başvuru formunu doldurmadan önce formun arka yüzündeki talimatları okuyun.
 " Lütfen BÜYÜK HARFLERLE yazın.
 " Birden fazla programa başvuruyorsanız, lütfen her program için ayrı bir form kullanın.

Tercih -1 Tercih -2

Bölüm B - EĞİTİME KATILACAK KİŞİNİN BİLGİLERİ

Bay Bayan
Soyadınız 
Doğum Tarihiniz GG/AA/YYYY) Uyruk 

Göreviniz 
Firma 
Telefon E-posta 
Adres 

Posta Kodu 

Bölüm C - FATURA BİLGİLERİ

Kurum/Şahıs Adı
Adres 

Vergi Dairesi Vergi/TC No 
Sipariş No 

Bölüm D - SADECE NTSS KULLANIMI İÇİN

Ön Kayıt Kabul Tarihi 
Onaylayan 

Ön Kayıt Onay No 

İmza

İmza TarihKaşe (Firmalar için)

Eğitim Adı

Bu alandaki tecrübeler

Bu alanda alınmış 
eğitimler

Eğitim takvimi güncellemeleri, yeni eğitimler ve hizmetleriniz, sektörden haberleri ve etkinliklerinizden 
haberleri içeren e-bülteninizi e-posta ile almak istiyorum.       Evet        Hayır
Yukarıdaki kişisel bilgilerimin doğru olduğunu ve açık rızam ile verdiğimi, Kişisel verilerin korunması ile ilgili 
2. sayfadaki bilgilendirmeyi okuduğumu beyan ederim.

Fatura Teslim Adresi

Fatura Teslim Adresi
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 z Bu form ile eğitim ön kaydı alınır. Eğitimin kesin olarak gerçekleşeceği bilgisi bu formu dolduran katılımcılara 
verilir ve kesin kayıt için gerekli bilgiler verilir. 

 z Eğitim fiyatlarına %18 KDV ilave edilecektir.
 z Eğitim ücretlerine; tüm eğitim materyalleri, sertifika ücretleri, ikramlar dâhildir.
 z İndirim oranlarımız aşağıdaki gibidir:

 | Aynı kurumdan katılan katılımcı sayısı en az 3 kişi olduğunda  %10,
 | Şehit yakınlarına %10,
 | Engelli katılımcılara  %10 ,
 | Sınıf eğitimlerinde en az 2 ay önce ödemesini yapan katılımcılara %5,
 | Sınıf eğitimlerinde en az 4 ay önce ödemesini yapan katılımcılara %10
 | IIRSM onaylı eğitimler için IIRSM üyelerine %10 indirim yapılır.

 z Birden fazla indirime tabi durumlarda tek ve fakat en yüksek olan indirim oranı geçerli olur. İndirimin uygula-
nabilmesi için ilgili evrakların NTSS e kayıt formu ile ulaştırılması gereklidir.

 z Kesin kayıt için ÖN KAYIT FORMU’nun eksiksiz doldurulup kayit@ntss.com.tr adresine gönderilmesi, eğitim 
ÜCRETLERİNİN son kayıt tarihine kadar yatırılması ve DEKONTUN tarafımıza ulaştırılması gerekmektedir. 

 z Erteleme: Yeterli kişi sayısı sağlanamadığı takdirde ‘NTSS’, eğitimi bir sonraki tarihe erteleme veya iptal 
etme hakkına sahiptir. Erteleme veya iptal durumunda önceden ödenmiş tüm ücretler için %100 iade yapılır. 

 z Yapılan kaydın iptali: Katılımcıların eğitimin başlama tarihinden 4 hafta öncesine kadar yaptıkları iptallerde 
ödedikleri bedelin tamamı geri ödenir. 4 hafta sonrasında ücretin tamamı fatura edilir.

Banka Adı , Şube  : Yapı ve Kredi Bankası, Kuğulu Şubesi (666)
Hesap no  : 46111777     
Para Cinsi  : TL                       
Hesap Sahibi  : NTSS Eğt. Dan.Ltd.Şti              
IBAN No.  : TR37 0006 7010 0000 0046 1117 77

Kişisel Verilerin Korunması Bildirimi
1.Bu form ile istenen kişisel bilgiler, adaya “Hizmet” verilebilmesi için gerekli olup, bu kişisel bilgiler NTSS Ltd.Şti. bünye-

sinde muhafaza altındadır.
2.Adaya ait kişisel bilgiler, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uygun olarak Veri Koruma Politikası’nda 

açıklandığı şekilde NTSS Ltd.Şti tarafından işlenebilir. Aday, kişisel bilgilerinin işlenmesi için verdiği izinleri her zaman 
geri alabilir.

3. Aday işlenen kişisel bilgileri ile ilgili aşağıdaki konularla ilgili bilgi alma hakkına sahiptir. Bu başvuru dpo@ntss.com.tr 
adresine gönderilecek bir e-posta ile yapılabilir.
a) Kişisel verisinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
e) Aşağıda öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

e.1) 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini ger-
ektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel veriler resen veya ilgili kişinin talebi üzerine veri sorumlusu 
tarafından silinir, yok edilir veya anonim hâle getirilir.

e.2) Kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hâle getirilmesine ilişkin diğer kanunlarda yer alan hüküm-
ler saklıdır.

e.3) Kişisel verilerin silinmesine, yok edilmesine veya anonim hâle getirilmesine ilişkin usul ve esaslar yönetmelikle 
düzenlenir.

f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir 

sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme,  

4. Aday kişisel bilgileri, yasalara uygun olarak verilmiş Mahkeme/Savcılık kararları, yasal istisnalar ve kişinin kendine 
ait kişisel bilgilerini üçüncü kişilere vermek yönündeki açık yazılı onayı dışında, hiçbir şekilde üçüncü kişilere verilmez.
5. NTSS Ltd. Şti, teknolojik gelişimler doğrultusunda bilgi sistemleri faaliyetlerinin daha yüksek seviyede kesintisiz 
hizmet sağlayabilmesi için bulut (cloud) hizmetlerini kullanırken adaya  ait kişisel bilgileri yeterli güvenlik seviyeleri 
sağlanmak üzere yurtiçi veya yurtdışı olmak üzere hizmet alınan 3.parti bilgi sistemleri üzerinde işleyebilir.   
6. Yasama ve yürütme organları, mercileri veya NTSS Ltd. Şti’nin eğitim hizmetleri vermek amacıyla akreditasyonu altın-
da çalıştığı yurtdışı kaynaklı firmalar, zaman zaman aday kişisel bilgilerini açıklamamızı isteyebilirler. Böyle bir durumda, 
aday kişisel bilgileri sadece gerekli yetkiler çerçevesinde, yasalara uygun olarak yetkili mercilere açıklanabilecektir.
7. NTSS Ltd.Şti. kendi personeli de dahil olmak üzere, aday kişisel bilgilerine hiç kimsenin izinsiz ulaşamaması için 
bilişim sistemleri üzerinde sıkı bir güvenlik politikası uygulamaktadır.

Veri Koruma Politikası linkinden lütfen detaylı Veri Koruma Politikamızı okuyunuz. NTSS Ltd. Şti kişisel verilerin korun-
ması ve yasal koşulları ile ilgili olarak daha detaylı bilgi almak istemeniz halinde aşağıdaki iletişim kanallarından bize 
ulaşabilirsiniz.

Adres: Koru Mah. Ihlamur Cd. Tuğberk Sitesi No: 15 / 47 Çayyolu Çankaya / ANKARA - TÜRKİYE  

Tel: 0.312.911 0860, Fax: 0.312. 911 0450, 
E-posta: dpo@ntss.com.tr, Web sitesi: www.ntss.com.tr

https://www.ntss.com.tr/files/urunler/ntss_26.08.2019_01.49.39_0MTB6.pdf
https://www.ntss.com.tr/files/urunler/ntss_26.08.2019_01.49.39_0MTB6.pdf
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