KİŞİSEL VERİ İŞLEME İZİN SÖZLEŞMESİ
1. İş bu sözleşme ……………………………………………………………. (veri sorumlusu olarak
anılacaktır) ile …………………………………………………………………… (veri sahibi olarak
anılacaktır) arasında KYS içerisinde depolanan kişisel verilerin işlenmesi ve
iletişim amaçlı kullanımına ilişkin olarak düzenlenmiştir.
2. Bu sözleşme çerçevesinde veri sorumlusu ………………………………… spor kulübüdür.

Firma/Kurum
Unvanı : Merkez
Adresi : Tel/Faks/EPosta :

EK

VERİ SORUMLUSU BİLGİLERİ

Kayıtlı Oda/Ticaret Sicil No :
Vergi Dairesi/Vergi No :

Firma/Kurum Temsilcisi

N

Adı ve Soyadı/TC. Kimlik No :

3. Veri sahibi kendisine ait aşağıda listesi sunulan verilerin KYS sistemi
içerisinde kaydedilmesini ve işlenmesini kabul eder:
……….

R

……..

4. Bu sözleşme kapsamında veri sorumlusu KVKK m. 4/2 uyarınca kişisel verileri
işlerken şu ilkelere uymayı taahhüt eder:

Ö

a) Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma.
b) Doğru ve gerektiğinde güncel olma.
c) Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme.
ç) İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma.
d) İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar
muhafaza edilme.
5. KVKK m. 11 kapsamında veri sahibinin hakları şunlardır:
a) Kişisel veri 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) Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
f) 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.
6. Veri sorumlusu KYS içerisinde depolanan verileri kulüp faaliyetleri dışında

EK

herhangi bir amaç için kullanamaz.

7. Veri sorumlusu veri sahibinin açık rızası olmadan KYS içerisindeki verileri
üçüncü kişilerle paylaşamaz. Bu yükümlülük veri sahibi ile veri sorumlusu
arasındaki hukuki ilişki bittikten sonra da devam eder.

8. Veri sahibi ile veri sorumlusu arasındaki hukuki ilişkinin sona ermesi halinde

KYS içerisinde veri sahibine ilişkin olarak depolanan veriler KVKK m. 7
uyarınca veri sorumlusu tarafından makul bir süre içerisinde; yahut veri
sahibinin talebi üzerine derhal silinecektir.

N

9. Veri sorumlusu veri sahibine ait kişisel verileri korumak için gerekli tüm
önlemleri almak ve gerekli denetimleri yapmak/yaptırmakla yükümlüdür. Bu
kapsamda veri sorumlusu kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini
önlemek, kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek ve kişisel

R

verilerin muhafazasını sağlamak için gerekli özeni gösterecektir.

10.Veri sahibi tarafından aleni hale getirilmiş verilerin akıbetine ilişkin olarak veri
sorumlusunun herhangi bir yükümlülüğü yoktur.

11.Veri güvenliğinin zarar görmesi halinde veri sorumlusu veri sahibini

Ö

gecikmeksizin bilgilendirmekle yükümlüdür.

12.Veri sorumlusu veri sahibi tarafından talep edilmesi halinde veri sahibini KYS
içerisinde depolanan kişisel verilerine ilişkin her konuda bilgilendirmekle
yükümlüdür.

Veri Sorumlusu

Veri Sahibi

