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ANTRENÖR/ANTRENÖR ADAYI/YARDIMCI ANTRENÖR 

AÇIK RIZA METNİ 

Federasyonumuz bünyesinde faaliyet gösteren sporcu ve sporcu adaylarının kişisel 

verilerine ilişkin, veri sorumlusu sıfatını haiz bulunmaktayız. 

Lisansların oluşturulması ve lisans kabul süreçlerinin yürütülebilmesi için sizlerden aldığımız; 

formlar, dilekçeler, performans ölçüm verileri, kayıt ve tescil işlemleri, online başvurular ve 

sözlü başvurularınız vasıtasıyla kişisel verileriniz ve özel nitelikli kişisel verileriniz tarafımızca 

işlenmekte, kanunların izin verdiği süreler zarfında depolanmakta, kaydedilmekte, 

kopyalanmakta ve mevzuatın izin verdiği ölçüde ve açık rızanız doğrultusunda paylaşılmakta 

ve aktarılmaktadır.  

Özel Nitelikli Verileriniz: 

● Kılık Kıyafet: Ayakkabı Numarası, Kılık Kıyafet Beden Ölçüsü 

- Aradaki ilişkinin sona ermesinden itibaren 10 yıl süre ile saklanır - 

● Sağlık Bilgisi: Boyu, Engel Durumu, HES Kodu, Kilo, Sağlık Raporu, Sürekli Hastalık 

Bilgisi 

- Aradaki ilişkinin sona ermesinden itibaren 15 yıl süre ile saklanır - 

Özel nitelikli verileriniz ve sizden aldığımız diğer verileriniz SGK ve diğer yetkili kurum ve 

kuruluşlarla, CEV,FIVB, BVA, FIVB VIS Sistemi, CEV Veri Platformu, Organizasyon Ülkeleri 

ve Web Sitesinde Yayınlanma şeklinde veri aktarımı gerçekleştirilecektir. Ayrıca 

avukatlarımız ve danışmanlarımızla, süreçlerin yürütülmesi ve yönetilmesi faaliyetlerinin 

daha nitelikli gerçekleştirilebilmesi amacıyla kullandığımız portal ve program sunucularıyla 

paylaşılacaktır. 

—————————————————————————————————————– 

TÜRKİYE VOLEYBOL FEDERASYONU’na bildirmiş olduğum şahsıma ait sağlık raporları, 

performans ölçüm verileri, antropometrik ölçüm verileri, kılık kıyafet beden ölçüleri gibi özel 

nitelikli olanlar da dâhil olmak üzere;  
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bana ait ; Ayakkabı Numarası, Kılık Kıyafet Beden Ölçüsü, Boyu, Engel Durumu, HES Kodu, 

Kilo, Sağlık Raporu, Sürekli Hastalık Bilgisi de dahil olmak üzere özel nitelikli verilerimin 

TÜRKİYE VOLEYBOL FEDERASYONU tarafından sportif faaliyetlerin yürütülmesine, 

organizasyon, etkinlik, müsabaka faaliyetleri için gerekli olan; konaklama, ulaşım, yerli ve 

yabancı yayın ve yayım kanalları, bünyesinde faaliyetlerin gerçekleştirildiği federasyon, 

konfederasyon, birlik, bakanlık ve her türlü bağlı kuruluş ile paylaşılmasına; dolayısıyla elde 

edilmesine, toplanmasına, kaydedilmesine, depolanmasına, sınıflandırılmasına, işlenmesine, 

gerekirse anonim hale getirilmesine, yurtiçi ve yurtdışı olmak üzere da dahil olmak üzere 

gerektiğinde 3. Kişiler ve resmi kurumlar ile paylaşılmasına hem Türkiye Voleybol 

Federasyonu hem de söz konusu taraflarca 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması 

Hakkındaki Kanun ve ANTRENÖR/ANTRENÖR ADAYI/YARDIMCI ANTRENÖR 

AYDINLATMA METNİ hükümlerine göre işlenmesine aydınlatılmış  açık rızam ile onay 

veriyorum/onay vermiyorum. 

TVF tarafından sosyal medya ve web sitesinin yönetimi süreçlerinin yürütülmesi amacıyla 

her türlü spor faaliyetinin gerçekleştiği ortamlarda veya fuar, basın açıklaması, röportaj gibi 

etkinlikler esnasında çekilen kamera/fotoğraf çekimlerinden oluşan görsel ve işitsel kayıt 

verilerim ile vesikalık fotoğraftan ibaret görsel verimin, ayrıca görsel ve işitsel kayıtlarımın 

TVF ve bağlı kuruluşlarının YouTube hesaplarında, internet sitesi veya sosyal medya 

hesabından paylaşılmasına onay veriyorum/onay vermiyorum. 

 

Adı Soyadı    : 

Tarih               : 

İmza               : 

 

 


