
SPORCU AYDINLATMA METNİ  

İşbu bilgilendirme 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 10.maddesinde düzenlenen  

Veri sorumlusunun aydınlatma yükümlülüğü hükümleri kapsamında yapılmaktadır. Sağlık Kültür ve 

Spor Daire Başkanlığı bünyesinde, lisanslı sporcu olabilmek için başvurmanız halinde, başvuru formu 

ve sağlık beyan belgesi aracılığıyla verileriniz otomatik ve otomatik olmayan yollarla işlenip, bir veri 

kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla işlenmesi ve aktarılması hakkında veri sorumlusu sıfatıyla 

Atatürk Üniversitesi Rektörlüğü - Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı tarafından 

aydınlatılmaktasınız. 

Kişisel Verilerinizin İşlenmesi, Amacı Ve Hukuki Sebebi 

Kişisel verileriniz,  

● Sporcu Karı başvurunuzu yapabilmek ve lisanslı sporcu olarak kaydınızın açılabilmesi 

amaçlarıyla; Kanunlarda öngörülmesi (Türkı̇ye Ünı̇versı̇te Sporları Federasyonu Başkanlığı 

Öğrenci/Sporcu Tescil, Lisans ve Vize Prosedürü Talimatı, Yükseköğretim Kanunu ve ilgili 

Eğitim Mevzuatı) hukuki sebeplerine dayanılarak aşağıdaki verileriniz işlenmektedir.  

○ Kimlik Bilgileriniz (Ad soyad, TC Kimlik Numarası, doğum yeri ve tarihi, baba adı, medeni 

hal, cinsiyet, doğum tarihi, nüfus cüzdanı bilgileriniz,uyruk,cinsiyet) 

○ İletişim Bilgileriniz (Ev Telefonu, İş Telefonu, Cep telefonu, e-posta adresi) 

○ Eğitim Bilgileriniz (Öğrenci Belgesi, Öğretim gördüğünüz fakülte, bölüm ve sınıf bilgisi) 

○ Adres Bilginiz (İkamet ettiği il ve ilçe) 

○ Fotoğraf 

○ Başvurmak istediğiniz spor dalı ve spor kulübü bilgisi  

Özel Nitelikli Kişisel Verilerinizin İşlenmesi, Amacı ve Hukuki Sebebi 

Özel nitelikli kişisel verileriniz, sporcu lisansı başvurularını alabilmek ve lisanslı öğrenci kaydınızın 

açılabilmesi amaçlarıyla; Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı 

ve üniversitenin diğer ilgili birimleri ve personeli tarafından açık rızanıza istinaden  işlenmektedir. 

● Sağlık Bilgileriniz (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 ) 



Kişisel Verilerinizin Aktarılması, Amacı ve Hukuki Sebebi 

1. Kişisel Verileriniz, veri sorumlusunun meşru menfaati, kanunlarda öngörülmesi hukuki 

sebeplerine dayanarak ilgili mevzuattan doğan bilgi ve belge paylaşımına ilişkin 

yükümlülüklerini ve ayrıca  diğer hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek amacıyla; 

‘’Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşlarına’’ aktarılabilecektir. (Örneğin YÖK, YÖKSİS, 

ÖSYM, Eduroam, Spor ve Gençlik Bakanlığı, mahkemeler) 

2. Kimlik bilgileriniz ve Eğitim bilgileriniz, farklı üniversiteler ile yapılan spor müsabakalarına 

dahil olmanız halinde, farklı üniversitelerle işbirliği yapmak ve işlemlerinizi tamamlamak 

amacıyla; bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması ve 

veri sorumlusunun meşru menfaati hukuki sebeplerine dayanarak  “Müsabakaların yapıldığı 

üniversiteler” ile paylaşılmaktadır. 

3. 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. 

4. 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. 

Kişisel Verilerinizin Yurtdışına Aktarılması Amacı ve Hukuki Sebebi 

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. 

Özel Nitelikli Verilerinizin Yurt Dışına Aktarılması Amacı ve Hukuki Sebebi 

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 yurtdışına aktarılabilecektir. 

Haklarınız  

Atatürk Üniversitesi Rektörlüğü tarafından verilerinizin işlendiği ve Atatürk Üniversitesi 

Rektörlüğü’nün verilerinizi veri sorumlusu sıfatı ile işlediği ölçüde kişisel verileriniz bakımından 

aşağıda bulunan haklara sahipsiniz: “Herhangi bir kişisel verinizin işlenip işlenmediğini öğrenme; 

işlenme faaliyetlerine ilişkin olarak bilgi talep etme; işlenme amaçlarını öğrenme; yurt içinde veya yurt 

dışında üçüncü kişilere aktarılmış olması durumunda bu kişileri öğrenme; eksik veya yanlış işlenmiş 

olması halinde bunların düzeltilmesini isteme; işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması veya 

Atatürk Üniversitesi Rektörlüğü’nün söz konusu verileri işleyebilmek için hukuki dayanağı veya meşru 

menfaatinin bulunmaması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme; Atatürk 

Üniversitesi Rektörlüğü’nden, yine Atatürk Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yetkilendirilen ve kişisel 

verileri işleyen üçüncü kişilerin bu bölüm kapsamındaki haklarınıza saygı duymasını sağlamasını talep 

etme; Kişisel verilerin otomatik sistemler vasıtasıyla işlenmesi sonucu ortaya çıkabilecek aleyhte 

sonuçlara itiraz etme ve; kanuna aykırı bir şekilde işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu 

zararın tazmin edilmesini isteme.”  



Veri Sorumlusuna Başvuru- Kanunun ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. maddesi kapsamındaki 

taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” göre üniversitemizin 

fiziki adresine  adresine yazılı olarak veya kimliğinizin doğrulanabildiği elektronik posta üzerinden 

üniversitemiz elektronik posta adresine iletebilirsiniz. 

Kişisel verilerimin ve özel nitelikli kişisel verilerimin yukarıda açıklanan amaçlar doğrultusunda 

işlenmesi, aktarılması hakkında aydınlatılarak bilgilendirildim.             

           Tarih   

          Ad Soyad - İmza 


