TÜRKİYE BUZ PATENİ FEDERASYONU KVKK KAPAMINDA AYDINLATMA METNİ

İşbu bilgilendirmenin temel amacı, Türkiye Buz Pateni Federasyonu tarafından 6698 sayılı Kişisel
Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca, Veri Sorumlusu sıfatıyla, sporcularımızın,
antrenörlerimizin, hakemlerimizin, velilerimizin, çalışanlarımızın ve buz pateni faaliyetinde ilgili olan
diğer kişilerin kişisel verilerinin toplanması, kaydedilmesi, saklanması, korunması, aktarılması ve
gizliliğinin sağlanmasıdır. Bu nedenle KVKK 10. maddesi gereğince kişisel verilerinizin alınma şekilleri,
işlenme amaçları, paylaşılan kişiler, hukuki nedenleri ve haklarınız konularında sizi aydınlatmak
istiyoruz.
Bu kapsamda Türkiye Buz Pateni Federasyonu tarafından başta özel hayatın gizliliği olmak üzere,
kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verilerin korunması amacıyla düzenlenen
Kanun ve Yönetmelikler gereğince, kişisel verilerinizin hukuka aykırı olarak işlenmesini önleme,
hukuka aykırı olarak erişilmesini önleme ve muhafazasını sağlama amacıyla, uygun güvenlik düzeyini
temin etmeye yönelik tüm teknik ve idari tedbirleri almak ve elde edilen kişisel ve özel nitelikli kişisel
verilerinizin işlenmesi ancak açık şekilde onay vermeniz ve ilgili bilgiyi iradenizle tarafımızla
paylaşmanız ile mümkün olacaktır.
Yine kişisel verilerinizin işlenmesine dair vermiş olduğunuz rızanızı dilediğiniz zaman güncelleyebilir ve
geri alabilirsiniz. Geri almaya ilişkin beyanınız tarafımıza ulaştığı anda kişisel verilerinizin işlenmesi
durdurulacaktır.
KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMAÇLARI
Kişisel verileriniz, Türkiye Buz Pateni Federasyonu tarafından sağlanan hizmet ve faaliyetlerine bağlı
olarak değişkenlik gösterebilmekle birlikte; otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, birimler,
internet sitesi, sosyal medya mecraları, mobil uygulamalar ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da
elektronik olarak toplanabilecektir.
Ayrıca, hukuka uygun bir şekilde elde edilen kişisel verileriniz, KVKK’nın “Kişisel Verilerin İşlenme
Şartları” başlıklı 5. ve “Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenme Şartları” başlıklı 6. maddelerinde
belirtilen işleme şartları ve amaçları ile aşağıda belirtilen amaçlarla işlenebilmektedir:

Toplanan kişisel verileriniz, federasyonumuz tarafından resmi internet sitemizde ve sitemize
entegre olan sporcular için düzenlenen ‘’bilgi portalı’’, sporcunun düzenlenen ulusal ve
uluslararası faaliyetlerdeki katıldığı yarışma istatistiklerine ulaşabilmek, katılmış olduğu
yarışmalara göre gelişimini takip etmek ve bu yarışmalarda görev alanların unvan ve isimlerini
belirterek bilgi vermek amacı ile oluşturulmuştur. Web sitemizde yayınlanan antrenör,
hakemlere ait bilgilerin federasyonumuz bünyesinde bulunan o sezona ait hakem ve
antrenörlerin görev alacağı faaliyetler ışığında bir istatistik sunabilmek, kurul üyelerimiz, il
temsilcilerimiz ve yönetim kurulumuza ait ad soyad görev ve fotoğraflarının yayınlanarak bilgi
federasyonumuzun genel işleyişi ve görev alan kişiler ile ilgili bilgi aktarımı sağlamak
amaçlanmaktadır.

İlaveten Türkiye Buz Pateni Federasyonun Ana Tüzüğünde yer alan amaçlar ve yasal gereklilikler
doğrultusunda gerçekleştirilen etkinlikler, toplumsal hizmetler, uluslararası projeler, ulusal
uluslararası yarışmalar ve diğer faaliyetlerin yürütülmesi ile faaliyet programların belirlenmesi, ortak
etkinlikler ve projeler gerçekleştirilmesi, Antrenman ve yarışma organizasyonlarının düzenlenmesi ve
yürütülmesi ile bu süreçlere ilişkin stratejik planlamaların yapılması, sporculara kişisel ve sportif
anlamda destekte bulunmak amacıyla rehberlik süreçlerinin yürütülmesi ile antrenörlerin
hazırlayacağı sporcu bazlı spor ve antrenman programlarının oluşturulması, federasyon tarafından
muhafaza edilen kişisel verilerin güvenliğinin temini ve veri kayıplarının önlenebilmesi, sporcuların
sağlık durumlarının ve periyodik sağlık kontrollerinin takibi, kulüpler arasındaki sporcu transfer
süreçlerinin yönetimi, gerektiğinde 18 yaşından küçük sporcuların antrenman, yarışma ve diğer
organizasyonlar ile sağlık durumları hakkında velileriyle yahut antrenörleriyle iletişime geçilmesi,
gerektiğinde kulüplerin sporcuların antrenörlerin lisans vize işlemi aktivasyonunun sağlanması ve
ilgili mevzuat hükümlerinden doğan yükümlülüklerin yerine getirilmesi, kamp ve uluslararası
yarışmalarda katılımın gerçekleştirilebilmesi için etkinliği düzenleyen kurum ve kuruluşlarla kimlik
verisi paylaşımı, Federasyon bünyesinde sunulacak hizmetlerden yararlanma gibi olanakların
sağlanması ile etkinlik, hizmetler ve bunların içerikleri ve gelişmeler hakkında bilgilendirme yapılması,
özel günlerde kutlama ve temenni iletimi, tesisler bünyesindeki revir hizmetlerinin yerine getirilmesi
ve gerekli sağlık kuruluşlarına bildirimlerin yapılması, Olası bir hukuki uyuşmazlıkta ispat yükümlülüğü
kapsamında delil sunulması, Dernekler Kanunu ve ilgili her türlü mevzuata uygun olarak üyelik işlemi
aktivasyonunu sağlanması, 3289 sayılı Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında
Kanunu, Özel Beden Eğitimi Ve Spor Tesisleri Yönetmeliği, 4857 sayılı İş Kanunu ve 5510 sayılı Sosyal
Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile ilgili mevzuatta öngörülen şekilde ve mevzuatın zorunlu
kıldığı sebeplerle idari mercilere olan bildirim yükümlülüklerinin yerine getirilmesi ile özel hukuk tüzel
kişilikleri nezdindeki ticari, mali, hukuki ve idari yükümlülüklerin ve faaliyetlerinin yerine getirilmesi,
Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğünün gerçekleştirilen işlem ve aktivitelerin yürütülmesidir.
Kişisel verileriniz;
·
Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olarak,
·
Doğru ve gerektiğinde güncel olarak
·
Belirli, açık ve meşru amaçlar ile,
·
İşlendikleri amaçlarla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak,
·
İlgili mevzuatta öngörülen ve işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilmek
üzere işlenmektedir.
KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLANMASININ YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEPLERİ
Kişisel verileriniz, Federasyon merkezi, il temsilcilikleri, İrtibat büroları, komisyon, komite ve kurul
toplantı mahalleri ile federasyon faaliyet yerleri, internet sitesi, eposta, faks, mobil site ve çağrı
merkezi gibi kanallar aracılığıyla, sizin sunduğunuz bilgiler ve izinler kapsamında, tarafımıza iletmiş
olduğunuz mobil uygulamalar, stant çalışmaları ve etkinlikler, başvuru, bilgilendirme formları, lisans
işlemleri, sosyal medya ve diğer kamuya açık mecralar veya düzenlenen etkinlikler gibi kanallar,
sözleşmeler aracılığıyla, işbu Aydınlatma Metni’nde yer alan amaçlarla, elektronik, sözlü veya yazılı
ortamlardan toplanır.
Toplanan kişisel verileriniz KVKK’nın “Kişisel Verilerin İşlenme Şartları” başlıklı 5. ve “Özel Nitelikli
Kişisel Verilerin İşlenme Şartları” başlıklı 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve
amaçları kapsamında işbu Aydınlatma Metninde detaylı şekilde belirtilmiş amaçlarla da

işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir. Aşağıda belirtilen kişisel veri ve özel nitelikli kişisel verilerinizi
işlemekteyiz ;
· Ad, soyad, T.C. kimlik numarası, uyruk bilgisi, anne-baba adı ve soyadı, doğum yeri, doğum tarihi,
fotoğraf, cinsiyet, gibi kimlik bilgilerini içeren kişisel veriler,
· Veri sahibi ve on sekiz yaşından küçük veri sahiplerinin velilerine ait ev, iş yeri veya geçici ikamet
yerine ait telefon numarası, cep telefonu numarası, adres, e-mail adresi gibi iletişim bilgilerini içeren
kişisel veriler ile banka hesap numarası, IBAN numarası, gibi mali veriler,
· Antrenör hakemler masör vd yönünden Meslek/iş, özgeçmiş, çalışma geçmişi, katıldığı sporsal
faaliyetler –yarışmalar, adres, cep telefonu, hesap bilgileri gibi veri sahibini tanımaya ve ayrıştırmaya
yönelik sair ek veriler,
· Spor faaliyeti yapılmasına engel bir hal olmadığına dair sağlık beyanı ve sağlık raporu gibi sağlık
verileri,
· Faaliyet programı kapsamında ulusal /uluslararası yarışmalarda çekilen yahut kulüp faaliyetleri
kapsamında yahut antremanlarda çekilen görsel/işitsel veriler,
· Adli sicil kaydı gibi ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbirlerine ilişkin veriler
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU UYARINCA HAKLARINIZ
KVKK’nın 11. maddesi uyarıca sahip olduğunuz haklar aşağıdaki gibidir;
· 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 ve bu kapsamda
yapılan işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
·KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini
veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemlerin 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 etme
KVKK’nın 13. Maddesinin birinci fıkrası uyarınca; sahip olduğunuz haklarınızı kullanmak istemeniz
halinde, başvurularınızı yazılı olarak Türkiye Buz Pateni Federasyonu adresine, kimliğinizi tespit edici
belgeler ile elden teslim edebilir ya da noter kanalıyla ya da iadeli taahhütlü mektupla
gönderebilirsiniz. Başvurularınız, tarafımıza ulaştığı tarihten itibaren en geç 30 gün içerisinde

yanıtlanmaktadır. Başvurunuza ilişkin yanıtın tarafınıza ulaşmasından itibaren 30 gün içerisinde Kişisel
Verileri Koruma Kurumu’na başvuru yapabilirsiniz. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi
halinde, tarafınızdan Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret talep
edilerek alınacaktır.
GÜVENLİK ve KİŞİSEL VERİLERİN MUHAFAZA SÜRESİ
Türkiye Buz Pateni Federasyonu, KVKK’nın 12. maddesine uygun olarak, işlemekte olduğu kişisel
verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek, verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek
ve verilerin muhafazasını sağlamak için uygun güvenlik düzeyini sağlamaya yönelik gerekli teknik ve
idari tedbirleri almakta, bu kapsamda gerekli denetimleri yapmak veya yaptırmaktadır. Bu kapsamda,
Türkiye Buz Pateni Federasyonu verileri kaybolmaya, yanlış kullanıma ve yetkisiz erişime, paylaşıma,
değiştirilmeye, silinmeye karşı korumak için makul seviyede gereken önlemleri almaktadır.
Toplanan kişisel verileriniz, KVKK tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve KVKK’nın 8. ve
9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dâhilinde ve yukarıda yer alan
amaçlarla, Milli Eğitim Bakanlığı,SGK, Bakanlıklar, Yargı Mercileri ve diğer yetkili kurumlarla, Hukuk ve
Mali Danışmanlarımıza, denetçilere, Kulüp yetkilileri ile; kanunen yetkili kamu kurumları ve diğer
gerçek ya da resmi ve özel tüzel kişilere aktarılabilmektedir.
Türkiye Buz Pateni Federasyonu kişisel verileri ancak ilgili mevzuatta belirtildiği veya işlendikleri
amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza etmektedir. Bu kapsamda, öncelikle ilgili mevzuatta kişisel
verilerin saklanması için bir süre öngörülüp öngörülmediğini tespit etmekte, bir süre belirlenmişse bu
süreye uygun davranmakta, bir süre belirlenmemişse kişisel verileri işlendikleri amaç için gerekli olan
süre kadar saklamaktadır. Sürenin bitimi veya verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan
kalkması halinde kişisel veriler Türkiye Buz Pateni Federasyonu tarafından silinmekte, yok edilmekte
veya anonim hale getirilmektedir. Gelecekte kullanma ihtimali ile Türkiye Buz Pateni Federasyonu
tarafından kişisel veriler saklanmamaktadır.

Saygıyla duyurulur

