
SPORCU AÇIK RIZA METNİ  

İşbu form, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin  Korunması Kanunu’nun 10.maddesinde düzenlenen Veri sorumlusunun 

aydınlatma yükümlülüğü hükümleri kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla Atatürk Üniversitesi Rektörlüğü - 

Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı tarafından size sunulan Aydınlatma Metninin ardından Kişisel 

Verilerinizin ve özel nitelikli kişisel verilerinizin İşlenmesi ve aktarılması ile ilgili açık rıza tercihlerinizi almak 

için sunulmaktadır.  

 

Sağlık Verileriniz (Kan grubu, geçmiş aile hastalıklarına dair bilgiler, görme hastalıkları bilgileri, işitme 

hastalıkları bilgileri,  kalp/kapak hastalıkları, çarpıntı ve baş dönmesi gibi baş dönmesine bağlı hastalıklar, kan 

basıncına dair hastalıklar, çabuk yorulma ve bayılma geçmişi, anemi, kansızlık, hemofili geçmişi, uzun süren 

kanama hastalıkları, astım, koah vb. hastalık geçmişi, nefes darlığı, öksürük, balgam çıkarma, çölyak, ülser, 

bağırsak rahatsızlıkları, kas eklem ve romatizmal hastalıkları, kas güçsüzlüğü kramp ağrı ve hareket kısıtlılığı, 

felç sara bunama vb. hastalıklar, ellerde titreme, vücudun herhangi bir yerinde karıncalanma uyuşma, güç-his 

kaybı gibi hastalıklar, uzun süreli enfeksiyon hastalıkları, sık geçirilen enfeksiyon hastalıkları, bağırsak paraziti 

hastalıkları, hormonal duruma ilişkin bilgiler, genito-üriter sistem rahatsızlıkları, otizm, dikkat bozukluğu, 

hiperaktivite, depresyon, şizofreni vb. ruhsal hastalıklar, düzenli olarak alınan ilaçlar, geçmiş ameliyatlar, 

spor/trafik veya ev kazası öyküsü, gıda/ilaç/böcek vb. alerji öyküsü, organ yetmezliği ve diyaliz geçmişi, varsa 

kanser tanısı, vücutta şişlik ve morluk, son zamanlarda ani kilo kaybı ve iştahsızlık, diş ve diş eti sorunu, çabuk 

sinirlenme, uyku apnesi veya gün boyu uyuklama gibi uyku problemleri, sigara, alkol, çay, kahve vb. 

alışkanlıklar, kullanılan cihaz ve protezler, işitme görme ortopedik zihinsel ve ruhsal engellilik durumu, pandemi 

ve salgın hastalıklar kapsamında yapılan test, ölçüm ve tetkikler, HES Kodu) ilgili mevzuattan doğan haklarınızı 

kullanabilmeniz ve devamsızlık durumunuzun yönetilmesi ve sınavlara girebilmeniz amaçlarıyla Sağlık Kültür 

ve Spor Daire Başkanlığı, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı ve üniversitenin diğer ilgili birimleri ve 

personeli tarafından açık rızanıza istinaden  işlenmektedir. 

Lütfen kişisel verilerinizin işlenmesi için açık rıza tercihlerinizi belirtiniz. 

⬜AÇIK RIZAM VARDIR                                                                         ⬜ AÇIK RIZAM YOKTUR 

Sağlık verileriniz, farklı üniversiteler ile yapılan spor müsabakalarına dahil olmanız halinde, müsabakalarda 

sağlık durumunuzun kontrolünü sağlamak amacıyla; açık rızanıza dayanılarak “Müsabakaların yapıldığı 

üniversiteler” ile paylaşılmaktadır. 

Lütfen kişisel verilerinizin işlenmesi için açık rıza tercihlerinizi belirtiniz. 

⬜AÇIK RIZAM VARDIR                                                                         ⬜ AÇIK RIZAM YOKTUR 



Müsabakalar sırasında çekilen fotoğrafınız, üniversitemizi müsabakalarda temsil etmeniz halinde 

şampiyonluk, derece veya mansiyon almanız durumunda herkese açık olarak Üniversitemizin internet 

sayfasında sosyal medya hesaplarında veya basın yayınlarında açık rızanıza dayanarak yayınlanabilecektir. 

Lütfen kişisel verilerinizin işlenmesi için açık rıza tercihlerinizi belirtiniz. 

⬜AÇIK RIZAM VARDIR                                                                         ⬜ AÇIK RIZAM YOKTUR 

Kimlik bilgileriniz ve Eğitim bilgileriniz, yurt dışında gerçekleştirilecek spor müsabakalarına dahil olmanız 

halinde, müsabakaya katılım/yarışmacı süreçlerinin yürütülmesi için gerekli işlemlerinizi tamamlamak amacıyla 

açık rızanıza dayanarak yurt dışına aktarılabilecektir. 

Lütfen kişisel verilerinizin işlenmesi için açık rıza tercihlerinizi belirtiniz. 

⬜AÇIK RIZAM VARDIR                                                                         ⬜ AÇIK RIZAM YOKTUR 

Özel Nitelikli Sağlık Verileriniz, yurt dışında gerçekleştirilecek spor müsabakalarına dahil olmanız halinde 

müsabakaya katılım/yarışmacı süreçlerinin yürütülmesi, yarışmaya katılıp katılamayacağınızın 

değerlendirilmesi amaçlarıyla açık rızanıza dayanarak  yurt dışına aktarılabilecektir. 

Lütfen kişisel verilerinizin işlenmesi için açık rıza tercihlerinizi belirtiniz. 

⬜AÇIK RIZAM VARDIR                                                                         ⬜ AÇIK RIZAM YOKTUR 
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