COVID19 Aydınlatma Metni
Türkiye Dans Sporları Federasyonu olarak, COVİD-19 Kapsamında Dünya Sağlık Örgütü’nün ve
Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı’nın açıklamaları kapsamında her türlü önlem alınmıştır. Bu
kapsamda siz sporcularımız, antrenörlerimiz ile diğer ilgililerin sağlığını korumak adına Covid-19
kapsamında kişisel verilerinizi ve özel nitelikli kişisel verilerinizi işlemekteyiz. Veri sorumlusu sıfatıyla,
sizlerin Kişisel Verilerinin Güvenliği meselesi bizler için çok önemli bir husustur.
İşbu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunun 10. Maddesi ile Aydınlatma
Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında
hazırlanmıştır.
Kanunda Yer Alan Temel Tanımlar
Açık Rıza: Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rızadır.
Covid19: Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak ilan edilen ölümcül sonuçları olan salgın
hastalık.
Kişisel Veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgidir.
Kişisel Verilerin İşlenmesi: Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir
veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi,
depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması,
devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi
veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemdir.
Kurul: Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nu ifade eder.
Veri Sorumlusu: Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin
kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek ve tüzel kişidir.
Veri kayıt sistemi (VERBİS): Kişisel verilerin belirli kriterlere göre yapılandırılarak işlendiği kayıt
sistemidir.

İşlenen Kişisel Veriler
Türkiye Dans Sporları Federasyonu olarak ilgili kişilere ilişkin kişisel veriler işbu metinde belirtilen
amaçlar ve işleme şartları doğrultusunda işlenebilmektedir. İşlemeye konu kişisel veriler şunlardır:
a. Sağlık Verileri: Vücut Isısı Ölçümü, Kronik Rahatsızlık Bilgisi, Covid19 Belirtileri.
b. HES Kodu bilgileri
Kişisel Verileri İşleme Amacı
Kişisel Verileriniz; 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunun (“KVKK”) çizdiği sınırlar
kapsamında COVID-19 Korona Virüs salgını hakkında tedbirlerin uygulanması amacı ile
işlenmektedir.
Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi
Kişisel veriler, Covid19 Salgın hastalık süresince hukuki ilişki kurulması sırasında doğrudan ilgili
kişiden ve yasal mercilerden elde edilmektedir. Bu kapsamda kişisel veriler; vücut ısısı ölçüm aletleri,
elektronik posta, araçlar üzerinden ve yazılı veya sözlü iletişim kanalları aracılığıyla sözlü, yazılı veya
elektronik ortamlardan Kamu Sağlığı Tedbirleri gözetilerek toplanabilmektedir.

Siz sporcularımızın sağlığının korunması bizim için önem arz ettiğinden, müsabakalardan önce,
sizlerden HES Kodu, aşı kartı ve Covid 19 testi sonuçlarınız istenecek ve Covid 19 kapsamında
kişisel sağlık bilgileriniz işlenebilecektir.
Faaliyetlerimizi sürdürebilmek amacıyla, KVKK’nin 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel verileri
işleme şartları ve amaçları kapsamında ve ilgili sair mevzuat tarafından öngörülen esas ve usuller
doğrultusunda, işbu Aydınlatma Metni’nde belirtilen amaçların sağlanması ve hukuki yükümlülüklerin
yerine getirilebilmesi için yukarıda belirtilen hukuki sebeplerle işlenebilmektedir.
Kişisel Verilerin Kimlere Ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği
Vücut Sıcaklığı özel nitelikli kişisel verisi, KVKK'nın 5'inci ve 6'ıncı maddesinde belirtilen “Veri
Sorumlusunun Meşru Menfaati” ve “Kamu Sağlığının Korunması” hukuki sebebine dayanarak,
elektronik, sözlü veya yazılı toplama usulü ile gerektiğinde tamamen veya kısmen otomatik yolla,
gerektiğinde manuel olarak işlenmekte olup, KVKK'nın 5'inci, 6'ıncı ve 8'inci Maddesinde belirtilen
“Kanunlarda Öngörülmesi” ve “Kamu Sağlığının Korunması” hükmü gereği Sağlık Kuruluşları ile
paylaşılmaktadır.
İlgili kişilerin kişisel verileri, Kanun’un 8. ve 9. maddesinde belirtilen veri aktarma ve işleme şartları ile
yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesini sağlamak amacı ile mevzuatta belirlenen güvenlik ve
gizlilik esasları uyarınca yeterli ve etkili önlemler alınmak kaydıyla; hizmet alınan özel hukuk kişileriyle
(güvenlik, sağlık -hastaneler-, iş güvenliği, hukuk konularında), yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına
aktarılabilecektir.
Kişisel Verilerin Saklanma Süresi
KVKK hükümlerine uygun olarak, iş bu “Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni” nde
belirtilen amaçlarla işlenmiş olan kişisel verileriniz, KVKK madde 7/f.1.’e göre işlenmesi gerektiren
amaç ortadan kalktığında (Covid19 Salgın Süreci sona erdiğinde) ve/veya mevzuat uyarınca
verilerinizi işlememiz için zorunlu kılındığımız zaman aşımı süreleri dolduğunda, tarafımızca silinecek,
yok edilecek veya anonimleştirilecektir.
İlgili Kişinin Hakları
Kanun’un 11. maddesi kapsamında, ilgili kişinin kişisel verilerinin işlenmesinden,
kaydedilmesinden, aktarılmasından, paylaşılmasından ve saklanmasından önce aydınlatılma ve
onayının alınması hakkının olduğunu, verinin işlenmesinden, kaydedilmesinden, aktarılmasından,
paylaşılmasından ve saklanmasından sonra ise verisinin kaderini tayin etme hakkına sahip
olduğu kabul edilmektedir.
Sporcularımızın ve kişisel verisi işlenen diğer kişiler bu kapsamda,


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



Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok
edilmesini isteme,



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,

haklarına sahiptir.
Tarafımıza kişisel verilerinize ilişkin başvuruyu nasıl yapabilirsiniz?
Kanunun 13. maddesi gereğince, kişisel verisi işlenen kişiler için Kanunun uygulanması ile ilgili
taleplerine ilişkin veri sorumlusuna başvuru yolu düzenlenmiştir. Buna göre, kişisel verisi işlenen
kişilerin Kanunun uygulanmasıyla ilgili taleplerini, öncelikle veri sorumlusuna iletmeleri
zorunludur.
Bu kapsamda Türkiye Dans Sporları Federasyonu olarak Kanunun uygulanmasıyla ilgili talepleri
bakımından zorunlu başvuru mercidir. Bu çerçevede; kişisel veri sahipleri olarak siz
sporcularımızın haklarına ilişkin taleplerinizi aşağıda düzenlenen yöntemlerle tarafımıza
iletebilirsiniz. Bu çerçevede tarafımıza başvurunuzu, sitemizde yer verdiğimiz “kişisel veri sahibi
başvuru formu”nun doldurarak yazılı şekilde yapabilirsiniz. Aşağıda belirtilen kanallardan birini
kullanarak başvurunuzu;


bilgi@tdsf.gov.tr adresine kimlik teyidinizin yapılması sağlanarak bizzat;



Güvenli elektronik veya mobil imzanız ile Federasyonumuzun bilgi@tdsf.gov.tr adresine veya



Kimlik teyidinizin yapılması sağlanarak, Kanun ve ilgili mevzuatta belirtilen diğer usuller ile

tarafımıza iletebilirsiniz. Bu durumda talebiniz, başvurunuzun niteliğine göre en geç otuz günlük
yasal süre içinde sonuçlandırılacaktır. Taleplere ilişkin olarak herhangi bir ücret talep edilmemesi
esas olmakla birlikte, Federasyonun KVK Kurulu tarafından belirlenen ücret tarifesi üzerinden
ücret talep etme hakkı saklıdır.

