KOÇ TOPLULUĞU SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ VE İKTİSADİ İŞLETMELERİ
İLETİŞİM FAALİYETLERİ KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ AYDINLATMA METNİ
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu
olarak Koç Topluluğu Spor Kulübü Derneği ve İktisadi İşletmeleri (“Dernek”) tarafından aşağıda
açıklanan kapsamda işlenebilecektir.
Kişisel verilerinizin Derneğimiz tarafından işlenme amaçları konusunda detaylı bilgilere;
http://www.ktsk.com.tr/kisisel-verilerin-korunmasi/ yer alan Koç Topluluğu Spor Kulübü Derneği ve
İktisadi İşletmeleri Kişisel Verilerinin Korunması ve İşlenmesi Politikası’ndan (“Politika”)ulaşabilirsiniz.
Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği
Toplanan kişisel verileriniz veya bulunması halinde velisi bulunduğunuz çocuğunuzun/çocuklarınızın
kişisel verileri Derneğimiz kapsamında yürütülen etkinlik, tanıtım veya benzeri organizasyonların
gerçekleştirilmesi ile ilgili etkinlik, tanıtım veya benzeri organizasyonlar kapsamında elde edilen
fotoğraf veya video kayıtlarının kamuya tanıtılması, bilgi verilmesi, farkındalığın arttırılması
kapsamında Derneğimiz tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş
birimlerimiz tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi
amaçlarıyla (“Amaçlar”) Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde
Derneğimiz tarafından işlenebilecektir.
İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği
Toplanan kişisel verileriniz veya bulunması halinde velisi bulunduğunuz çocuğunuzun/çocuklarınızın
kişisel verileri, Amaçlar’ın gerçekleştirilmesi doğrultusunda tedarikçilerimize, kanunen yetkili kamu
kurum ve kuruluşları ile kanunen yetkili özel kurum ve kuruluşlara Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde
belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.
Ayrıca, onay vermiş olmanız halinde ilgili etkinlik, tanıtım veya benzeri organizasyonların
gerçekleştirilmesi kapsamında Derneğimizin internet sitesi ve sosyal medya hesaplarında
yayımlanabilecektir.
Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi
Kişisel verileriniz veya bulunması halinde velisi bulunduğunuz çocuğunuzun/çocuklarınızın kişisel
verileri Derneğimiz tarafından gerçekleştirilen etkinlik, tanıtım veya benzeri organizasyonların sizlerin
de katılımı sağlanarak gerçekleştirilmesi kapsamında elektronik ortamda fotoğraf veya video
çekimleri kanalıyla Kanun’un 5. maddesinde belirtilen meşru menfaat ve açık rıza kişisel veri işleme
şartı kapsamında toplanmaktadır.
Kişisel Veri Sahibinin Kanun’un 11. Maddesinde Sayılan Hakları
Kişisel veri sahibi olarak Kanun’un 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz:
 Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını
öğrenme,

Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve
bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini
isteme,

6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına
rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin
silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin
aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini 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 hâlinde zararın
giderilmesini talep etmek.

Yukarıda
sıralanan
haklarınıza
yönelik
başvurularınızı,
http://www.ktsk.com.tr/kisisel-verilerin-korunmasi/ adresinden ulaşabileceğiniz Veri Sahibi Başvuru
Formu’nu doldurarak Derneğimize iletebilirsiniz. Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç
otuz gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet
gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan
ücret talep edilebilecektir.

KOÇ TOPLULUĞU SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ VE İKTİSADİ İŞLETMELERİ
İLETİŞİM FAALİYETLERİ KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ AÇIK RIZA METNİ
İletişim Faaliyetleri Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Aydınlatma Metni kapsamında;
tarafıma veya bulunması halinde velisi bulunduğum çocuğuma/çocuklarıma ait fotoğraf veya video
kayıtlarının etkinlik, tanıtım veya benzeri organizasyonların gerçekleştirilmesi ve ilgili etkinliklerin
kamuya tanıtılması, bilgi verilmesi, farkındalığın arttırılması amaçlarıyla işlenmesi ile Koç Topluluğu
Spor Kulübü Derneği (“Dernek”) internet sitesi ve sosyal medya hesaplarında yayımlanmasını ve
Dernek tarafından hazırlanacak tanıtım, reklam, video klip vb. de dahil olmak üzere her türlü görsel
materyalde kendi rızamla işbu fotoğraf ve/veya video kayıtlarının kaydedilmesini ve/veya halihazırda
kaydedilmiş ses ve görüntülerin kullanılmasını kabul ettiğimi, bu ses ve görüntülerin teknik
yöntemlerle değiştirilmiş, birleştirilmiş veya ayrıştırılmış ya da başka işlemlere tabi tutulmuş
versiyonlarının üzerinde doğmuş/doğabilecek olan Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu (“FSEK”)
kapsamındaki tüm mali haklar ile manevi hakları kullanma yetkilerini (işleme, çoğaltma, yayma,
temsil, dijital iletim de dahil olmak üzere işaret ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma
iletim hakları, umuma arz salahiyeti, adın belirtilmesi salahiyeti, eserde değişiklik yapılmasını
menetmek yetkisi ve eser sahibinin zilyet ve malike karşı hakları, FSEK’in 45’inci maddesinde
düzenlenen pay alma (izleme) hakkı) ve ayrıca Türk Medeni Kanunu ile diğer ilgili mevzuat
çerçevesinde mevcut olan tüm haklarımı, münhasıran, gayrikabili rücu, süresiz ve bedelsiz olarak, yurt
içi veya yurt dışında herhangi bir yer, içerik, mecra ve sayı ya da diğer bir unsur sınırlaması olmaksızın
Koç Holding’e devrettiğimi veya devretmeyi taahhüt ettiğimi, işbu devrettiğim/devretmeyi taahhüt
ettiğim haklar nedeniyle herhangi bir hak, bedel ve alacak talep etmeyeceğimi kabul, beyan ve
taahhüt ederim.
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