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VERİ GİRİŞ NOKTALARINA GÖRE 

AYDINLATMA  METİNİ 

1. Müşteri ile Yüz Yüze Yapılan İşlemler 

Veri sahipleri Federasyona bizzat geldiklerinde Federasyon tarafından kişisel veri temin edilmesi halinde, 

veri işleyenin aydınlatma ve gerekli olması hâlinde ilgili kişinin açık rızasını alma yükümlülüğü söz 

konusu olacaktır.  

2. İnternet Sitesi Aracılığıyla Olan İşlemler 

Türkiye Dans Sporları Federasyonu tarafından yönetilmekte ve yürütülmekte olan internet sitesi 

üzerinden hizmet sunulabilmekte olup, internet sitesi üzerinden gerçekleştirilen işlemlerin yerine 

getirilmesi sırasında kişisel verileri işlenebilmektedir. Veri girişinin söz konusu olduğu internet 

sayfalarında KVKK tahtında veri sorumlusu olan Türkiye Dans Sporları Federasyonu’ nun aydınlatma 

yükümlülüğünü yerine getirmesini teminen hazırlanan Aydınlatma Metni ve ilgili kişilerin Türkiye Dans 

Sporları Federasyonu KVKK kapsamında iletecekleri taleplere ilişkin olarak tanzim edilen Başvuru 

Formu metinlerine referans vermek suretiyle aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirilmesi 

gerekmektedir.  

3. E-posta (Mail-Order) Aracılığıyla Olan İşlemler 

Türkiye Dans Sporları Federasyonu yetkilileri ile e-posta adresleri üzerinden iletişime geçerek yetkili 

kişilerden bilgi talep edebilmekte, e-posta vasıtasıyla hizmetlere ilişkin olarak çeşitli işlemleri 

yürütebilmekte ve çalışanlar tarafından veri sahipleri ile iletişime geçilebilmekte ise; söz konusu 

işlemlerin gerçekleştirilmesi sırasında Türkiye Dans Sporları Federasyonu aldıkları/alacakları hizmetin 

ifasını teminen kişisel verilerini Federasyona iletmesi hâlinde, ilgili kişilerin açık rızası bulunduğu 

yönünde değerlendirme yapılabileceğine dair bir yorum yapılabilecek ise de Türkiye Dans Sporları 

Federasyonu’nun aydınlatma yükümlülüğü baki olduğundan otomatik e-posta yoluyla müşterilere 

aşağıdaki mealde bir bilgilendirmenin yapılması uygun olacaktır; 

“Tarafımıza iletmiş olduğunuz kişisel veriler, belirttiğiniz amaç ve doğrultuda işlenecek ve 

talebinizin karşılanması için gerekli işlemlerin yürütülebilmesini teminen Türkiye Dans Sporları 

Federasyonu ilgili birimlerine ve/veya iş ortaklarına aktarılabilecektir. Hukuka aykırı ve haksız bir şekilde 

veri paylaşımından kaynaklanabilecek hukuki risklerin bertaraf edilmesi ve özellikle kişisel verilerinizin 

güvenliğinin sağlanması amacıyla, Türkiye Dans Sporları Federasyonu kimlik ve yetki tespiti için ek 

evrak ve malumat (örneğin nüfus cüzdanı sureti ve sair kimlik belgesi) talep etme hakkını saklı tutar. E-

posta gönderilmesi sırasında çıkabilecek problemlerden Türkiye Dans Sporları Federasyonu sorumlu 

değildir. Tarafınızca veya yetkilendirdiğiniz kişi(ler) aracılığıyla iletilen taleplerinize ilişkin bilgilerin doğru 

ve güncel olmaması veya yetkisiz bir başvuru söz konusu olması hâlinde söz konusu yanlış bilgi ya da 

yetkisiz başvuru kaynaklı taleplerden dolayı mesuliyet kabul etmemektedir. 

Kişisel Verilerin Korunması Politikası Metnine buradan bilgi@tdsf.gov.tr adresinden ulaşabilirsiniz.” 
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EK – 1 

Kişisel Verilerin Korunması Mevzuatı Uyarınca 
Aydınlatma Metni 

 

1. Veri Sorumlusunun Kimliği 

Türkiye Dans Sporları Federasyonu olarak kişisel verilerinizin güvenliği ve gizli tutulması hususunda 

azami hassasiyet göstermekteyiz. Bu bilinçle ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 

(“Kanun”) nezdinde veri sorumlusu sıfatıyla, hizmetlerimizden faydalanmak amacıyla tarafımızla iletişime 

geçmeniz sebebiyle elde ettiğimiz kişisel verilere ilişkin Kanun’a uygun hareket edebilmemizi teminen 

aydınlatma yükümlülüğü kapsamında aşağıdaki hususları bilgilerinize sunuyoruz: 

2. Kişisel Verilerin İşlenmesi ve İşleme Amaçları 

Kişisel verileriniz, Türkiye Dans Sporları Federasyonu tarafından sizlere sunulan hizmetin en iyi şekilde 

sunulabilmesini sağlamak maksadıyla işlenmektedir.  

Türkiye Dans Sporları Federasyonu olarak, kimlik ve iletişim bilgileriniz, lokasyon bilgileriniz, adli sicil 

kayıtlarınız, sertifikalarınız, imza veriniz, görsel veriniz, internet sitemizi ziyaret etmeniz halinde dijital iz 

verileriniz gibi genel nitelikli kişisel verileriniz veya veri sahibi olarak açık rızanızın olması halinde, sağlık 

verileriniz, ırk ve etnik kökeniniz, ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbirleriniz, 

 

 Yurtiçi ve yurtdışı müsabakaların düzenlenmesi, katılımın sağlanması, müsabaka kategorisinin 

belirlenmesi, 

 Antrenör ve sporcu lisanslarının çıkartılması, sicil numaralarının belirlenmesi, 

 Sınavların düzenlenmesi, sınava kayıt işlemlerinin tamamlanabilmesi, 

 Talep ve şikâyetlerinizin kayıt altına alınması, çeşitli kanallar üzerinden cevaplanması ve yönetilmesi,  

 Sunulan hizmetin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarınıza göre özelleştirilmesi, geliştirilmesi 

ve bu yönde önerilerde bulunulması, 

 Alışkanlıklarınızın analiz edilmesi, tanıtım, reklam, kampanya, çekiliş, promosyon, hediye, 

bilgilendirme, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, hizmetlerimizin geliştirilebilmesi amacıyla 

memnuniyet anketi yapılması,  

 Organizasyon ve etkinlik yönetimi, 

 Bilgi ve veri güvenliğinin temini ve bilgi sistemlerinin sürekliliğinin sağlanması, 

 5651 sayılı kanun uyarınca elektronik ortamda oluşan “log” kayıtlarınızın tutulması, 

 Resmi kurum ve kuruluşlara bildirim yapılması,  

 Federasyonun güvenliğinin sağlanması, 

 Federasyonumuzun tanıtım görsellerinin oluşturulabilmesi için işyerinde video veya fotoğraf çekimi 

yapılması durumunda görsel verilerinizin işlenmesi ve yayınlanması 

 İnceleme, soruşturma, raporlama, iç kontrol ve denetim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi 

 

Türkiye Dans Sporları Federasyonu kapsamında hizmetlerimizin yürütülmesi ve geliştirilmesi, 

faaliyetlerinin mevzuata ve Federasyon politika ve prosedürlerine uyum sağlanması amaçlarıyla sınırlı 

olarak işlenebilmektedir. Kişisel verileriniz ayrıca fiziki arşivler ve bilişim sistemlerine nakledilerek hem 

dijital hem fiziki ortamlarda muhafaza altında tutulabilmektedir. 

 
 
2. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçlar ile Aktarılabileceği 

 
Toplanan kişisel verileriniz, kanunda belirtilen istisnai haller dışında açık rızanız bulunmadan, belirtmiş 

olduğumuz amaçlar dışında kullanılmayacak olup, yasal yükümlülükler ve bilgi almaya yetkili resmi 



 3 

kurum/kuruluşlar haricinde üçüncü kişi/kurumlarla paylaşılmayacaktır. Söz konusu kişisel verilerinizi 

yalnızca siz veri sahiplerinin açık rızasıyla veya tabi olduğumuz mevzuat başta olmak üzere kanunun 

öngördüğü diğer istisnai hallerde, siz veri sahiplerinin sunulan hizmetlerin özelleştirilmesi amacıyla yeterli 

önlemler alınmak kaydıyla paylaşılacaktır. işbu Aydınlatma Metni’nin 2. maddesinde açıklanan amaçlarla 

Kanun ve ilgili mevzuat kapsamında aktarılmasını gerektiren sebeplere bağlı ve bu sebeplerle sınırlı 

olarak; resmi kurum ve kuruluşlara, hizmetlerinden yararlandığımız, danışmanlarımıza, bilgi teknolojileri 

ve güvenlik şirketlerine, iş sağlığı ve güvenliği teknik destek hizmeti sağlayıcıları da dâhil olmak üzere 

destek hizmetleri alınan iş ortaklarına, seyahat sitelerine, sigorta şirketlerine, anlaşmalı olarak hizmet 

satın aldığımız denetim şirketlerine, avukatlara, tedarikçilere vb. işbirliği içinde bulunulan kurumlara 

aktarılabilecektir. Kişisel verileriniz kanunda belirtilen istisnai haller dışında açık rızanız bulunmadan,  

yurt dışına aktarılamaz. Kişisel veriler, KVKK’ nın 5. maddenin ikinci fıkrası ile 6. maddenin üçüncü 

fıkrasında belirtilen şartlardan birinin varlığı ve kişisel verinin aktarılacağı yabancı ülkede; Yeterli 

korumanın bulunması, Yeterli korumanın bulunmaması durumunda Türkiye’deki ve ilgili yabancı ülkedeki 

veri sorumlularının yeterli bir korumayı yazılı olarak taahhüt etmeleri ve Kurulun izninin bulunması, 

kaydıyla ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın yurt dışına aktarılabilir. Kişisel veriler, uluslararası 

sözleşme hükümleri saklı kalmak üzere, Türkiye’nin veya ilgili kişinin menfaatinin ciddi bir şekilde zarar 

göreceği durumlarda, ancak ilgili kamu kurum veya kuruluşunun görüşü alınarak Kurulun izniyle yurt 

dışına aktarılabilir.  

Türkiye Dans Sporları Federasyonu olarak yurtdışında ve yurtiçinde gerçekleştirilen/gerçekleştirilecek 

müsabakaların düzenlenmesi, müsabakalara katılımının sağlanması, kategorilerin belirlenmesi, 

yapılan/yapılacak sınavlara başvuru süreçlerinin tamamlanması amaçlarıyla, veri sahiplerinin yazılı 

rızasının alınması ve yurtdışından taahhütname alınması koşulu ile işlenen kişisel veri ve kişisel sağlık 

verileriniz yurtdışına ve yurtiçinde 3. kişiler ile paylaşılabilmektedir. 

3. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi 

Kişisel verileriniz yukarıda belirtilen amaçlarla, Kanun’da öngörülen temel ilkelere uygun ve Kanun’un 5. 

maddesinin 2. fıkrasında belirtilen sözleşmenin ifası, kanunlarda öngörülmesi, hukuki yükümlülüğün 

yerine getirilmesi, ilgili kişi tarafından bizzat alenileştirilmiş olması, veri sorumlusunun meşru menfaati ve 

hukuki sebeplerine dayalı ve bu sebeplerle sınırlı olarak, doğrudan sözlü veya yazılı şekilde tarafınızdan 

iletilen bilgiler, internet sitemiz ve online platformlar, sosyal medya platformları üzerinden, kamera 

kayıtları vasıtasıyla ve iş ortaklarından otomatik veya otomatik olmayan yollarla toplanabilmektedir. 

4. Kişisel Verileriniz Konusundaki Haklarınız 

Kişisel verilerin korunması mevzuatı çerçevesinde, kişisel verilerinizin; işlenip işlenmediğini öğrenme, 

kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların 

amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin 

aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların 

düzeltilmesini isteme, kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme, kişisel verilerinizin eksik 

veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesine veya kişisel verilerin silinmesine veya yok 

edilmesine ilişkin işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, işlenen 

verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle işlenmesi durumunda 

aleyhe bir sonucun ortaya çıkması ihtimalinde itiraz etme, kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak 

işlenmesi sebebiyle zarara uğranılması hâlinde zararın giderilmesini, talep etme haklarınız mevcuttur. 

 
Kanun kapsamında, kişisel verilerinizle ilgili başvurularınızı bilgi@tdsf.gov.tr  form ile aşağıda belirtilen 
kanallardan birini kullanarak; 
  

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

 Güvenli elektronik veya mobil imzanız ile Federasyonun bilgi@tdsf.gov.tr adresine veya  
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 Kimlik teyidinizin yapılması sağlanarak, Kanun ve ilgili mevzuatta belirtilen diğer usuller ile tarafımıza 
iletebilirsiniz. 

 Kanunu’nun 13. maddesine uygun olarak, başvuru taleplerini, talebin niteliğine göre ve en geç 30 (otuz) 

gün içinde sonuçlandıracaktır. İşlemin maliyet gerektirmesi halinde, Kişisel Verilerin Korunması Kurulu 

tarafından belirlenen tarife uygulanacaktır. Talebin reddedilmesi halinde, ret nedeni/nedenleri yazılı 

olarak veya elektronik ortamda gerekçelendirilecektir. Başvuru taleplerinin değerlendirme sürecine ilişkin 

detaylı bilgiyi bilgi@tdsf.gov.tr adresi üzerinden ulaşabileceğiniz Kişisel Verilerin Korunması Politikası’ 

nda bulabilirsiniz. 
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