
 

ÜYE AYDINLATMA METNİ 
6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU GEREĞİ 

 
Değerli Üyemiz 
1905 KÜLTÜR SANAT VE SPOR DERNEĞİ  (1905 KSSD) olarak,6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) 
uyarınca veri sorumlusu sıfatıyla dernek üyeliğiniz kapsamında işlediğimiz kişisel verileriniz hakkında sizleri 
bilgilendirmek isteriz. 
 

1- Veri Sorumlusu Kimlik ve İletişim Bilgisi aşağıdadır. 
Veri Sorumlusu :  1905 KÜLTÜR SANAT VE SPOR DERNEĞİ 
Adres   :  Ali Sami Yen Spor Kompleksi, Türk Telekom Stadyumu, 34415 Seyrantepe İstanbul 
e-posta Adresi : info@1905kssd.org  
 

2- İşlenen kişisel verileriniz şunlardır. 

 Adınız Soyadınız 

 TC Kimlik Numaranız 

 Doğum Tarihiniz 

 Fotoğrafınız 

 Adres, e-posta, telefon numarası, fax numarası ve bize bildirdiğiniz diğer iletişim bilgileriniz 

 Öğrenim Durumunuz 

 Görevli olduğunuz kurum, mesleki unvan / görev gibi mesleki bilgileriniz 

 İmzanız 

 Belirtmeniz halinde GS Klüp Derneği üyeliğine dair bilgileriniz 

 Derneğimizin doğrudan bu bilgileri işleme amacı olmamakla birlikte başvurunuz esnasında sunmuş olduğunuz kimlik 
belgesi ve fotoğraf kapsamında dolaylı olarak edinme ihtimali olan din, felsefi inanç, siyasi düşünce ve sağlık 
verileriniz (ör. fotoğraftan anlaşılan kıyafet, cihaz ve protezler) ile üyelik başvuru formunda belirtmeniz halinde 
dernek / klüp /vakıf üyeliği bilgileriniz 
 

3- Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebep 
 
Kişisel verilerinizi, üyelik başvurunuz esnasında ve devamında fiziken veya elektronik ortamda sunduğunuz 
bilgi/belgeler, sizinle kurduğumuz iletişiminiz esnasında (telefon, e-posta, sosyal medya vs) verdiğiniz bilgiler 
vasıtasıyla sözlü /yazılı/ elektronik ortamlarda topluyoruz. 
 
Kişisel verilerinizi;  
Dernekler Kanunu, Dernekler Yönetmeliği ve diğer mevzuat hükümleri ve Dernek Tüzüğümüz kapsamında  

 Dernekler tarafından tutulması öngörülen defter ve kayıtların tutulması Çalışma gruplarımızın, genel kurulumuzun 
toplantıları, üye toplantılarımız, üyelerimiz için veya üyelerimizin de katılımıyla gerçekleşen etkinliklerin 
organizasyonu,  

 Dernek faaliyetlerimizin yürütülmesi,  

 İletişimin sağlanması  

 Dernek üyeleri arasında sosya amaçlı etkileşimlerin sağlanması (doğumgünü, düğün tebriği, başsağlığı mesajları vb) 

 Yasal hak ve yükümlülüklerin yerine getirilmesi,  

 Dernek içi raporlama faaliyetlerinin icrası,  

 Yetkili kamu / idari /Adli otoritelerin taleplerinin yerine getirilmesi  

 Veri güvenliğini teminen kopyalama/yedekleme işlemlerinin yapılması  

 Kayıtların tutulması, amaçları ile aşağıdaki hukuki sebeplerin en az birinin varlığına dayanarak işliyoruz. 



 

o Açık Rıza 
o Kanunlarda Açıkça Öngörülme 
o Üyelik tesisi veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla verilerinizin işlenmesinin gerekli olması 
o Derneğimizin hukuki yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için zorunlu olma 
o Derneğimizin bir hakkının tesisi kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması 
o Siz değerli üyemizin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydı ile Derneğimizin meşru menfaatleri için 

veri işlemenin zorunlu olması  

 

4- Kişisel verilerinizin muhafaza süresi ne kadardır?  
 

 Kişisel verileriniz üyeliğiniz müddetince ve üyeliğinizin sona ermesinden sonra ise ilgili mevzuatta belirtilen veya 
işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilecektir. 
 

5- Kişisel Verilerinizin Yurt İçinde ve Yurt Dışında Aktarımı  
 

 Kişisel verileriniz yalnızca yukarıda belirttiğimiz amaç ve şekillerde Derneğimiz tarafından işlenecek ve bu kapsamda 
sadece Derneğimiz idari personeli ve Dernek Tüzüğümüz gereği ilgili üye ve Yönetim Kurulu üyelerimiz ile 
paylaşılacaktır. 

 Kişisel verileriniz ilgisiz üçüncü kişilerle paylaşılmaz 

 Kişisel verileriniz yürürlükteki yasal hükümler tahtında, yetkili kamu/adli/idari otoritesi tarafından talep edilmesi 
halinde kanuni yükümlülüğün yerine getirilmesi amacıyla paylaşılabilecektir. 
 

6- KVKK gereği ilgili kişi olarak haklarınız şu şekildedir.  
 
KVKK madde 11 gereği kişisel verileriniz ile ilgili; şahsen veya yukarıdaki posta veya e-posta adresine başvurarak  
 

 1905 KSSD’nin kişisel verilerinizi işleyip işlemediğini öğrenmek, işlemişse, buna ilişkin bilgi talep etmek,  

 Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığı öğrenmek,  

 Verilerin yurtiçi veya yurtdışına aktarılıp aktarılmadığını ve kimlere aktarıldığını öğrenmek, 

 Yanlış/eksik verilerinizin düzeltilmesi ve verilerin aktarıldığı/aktarılmış olabileceği alıcıların bilgilendirilmesini talep 

 Kişisel verilerinizin KVKK m.7’de öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesi/yok edilmesini talep etmek 

 Aynı zamanda verilerin aktarıldığı/aktarılabileceği 3.kişilerin sözkonusu silme/yok etme hususunda 
bilgilendirilmesini talep etmek 

 Münhasıran bir otomatik sistem kullanılarak oluşturulmuş kişisel veri analizinizi sonuçları çıkarlarınıza aykırıysa itiraz 
etmek 

 Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep 
etmek HAKLARINA SAHİPSİNİZ!  
 

 Başvurunuzdaki talepleriniz, talebin niteliğine göre en geç otuz (30) gün içinde, sonuçlandırılacaktır.  
 

 Başvurunuzda hangi hakkı kullandığınızı açıkça belirterek varsa ilgili bilgi/belgeleri birlikte göndermeniz gereklidir 
 
BAŞVURULARINIZDA YUKARIDA YER ALAN POSTA ADRESİNE İADELİ TAAHHÜTLÜ MEKTUP VEYA NOTER 
ARACILIĞIYLA VEYA E POSTA ADRESİNE MAİL YOLU İLE GÖNDERİM YAPILMALIDIR. 


