
 

 

KVKK AÇIK RIZA METNİ 

 

 

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca kimliği belirli veya 

belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi kişisel veri olarak tanımlanmaktadır. Anılan 

Kanun kapsamında kişisel verilerin işlenebilmesi için, bazı istisnai haller dışında, kişisel veri 

sahibinin açık rızası gerekmektedir. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 

kapsamında, Spor Toto Teşkilat Başkanlığı’na tarafımca sözlü/ yazılı ve/veya elektronik 

ortamda verilen kimliğimi belirleyen veya belirlemeye yarayanlar da dâhil olmak üzere aşağıda 

detayları verilen her türlü kişisel ve özel nitelikli kişisel verilerimin yasadaki esaslar 

çerçevesinde Spor Toto Teşkilat Başkanlığı tarafından toplanmasına, kaydedilmesine, 

aktarılmasına, işlenmesine ve saklanmasına peşinen izin verdiğimi kabul, beyan ve taahhüt 

ederim. 

Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan; kısmen veya 

tamamen otomatik şekilde veya veri kayıt sisteminin bir parçası olarak otomatik olmayan 

şekilde işlenen; kişinin kimliğine dair bilgilerin bulunduğu verilerdir; ad-soyad, T.C. Kimlik 

numarası, uyruk bilgisi, anne adı, baba adı, doğum yeri, doğum tarihi, cinsiyet gibi bilgileri 

içeren ehliyet, nüfus cüzdanı ve pasaport gibi belgeler ile vergi numarası, SGK numarası, imza 

bilgileri, taşıt plakası vb. bilgiler, 

Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan; kısmen veya 

tamamen otomatik şekilde veya veri kayıt sisteminin bir parçası olarak otomatik olmayan 

şekilde işlenen; telefon numarası, adres, e-mail adresi, faks numarası, IP adresi gibi bilgiler, 

Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan; kısmen veya 

tamamen otomatik şekilde veya veri kayıt sisteminin bir parçası olarak otomatik olmayan 

şekilde işlenen; fiziksel mekâna girişte, fiziksel mekanın içerisinde kalış sırasında alınan 

kayıtlar ve belgelere ilişkin kişisel veriler; kamera kayıtları, parmak izi kayıtları ve güvenlik 

noktasında alınan kayıtlar, 

Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan; fotoğraf ve 

kamera kayıtları (Fiziksel Mekân Güvenlik Bilgisi kapsamında giren kayıtlar hariç), kişisel veri 

içeren belgelerin kopyası niteliğindeki belgelerde yer alan veriler, 

Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan; kısmen veya 

tamamen otomatik şekilde veya kayıt sisteminin bir parçası olarak otomatik olmayan şekilde 

işlenen; Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 6. maddesinde belirtilen veriler (örn. Kan 

grubu da dâhil sağlık verileri, biyometrik veriler vb.) 

Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan; kısmen veya 

tamamen otomatik şekilde veya veri kayıt sisteminin bir parçası olarak otomatik olmayan 

şekilde işlenen; Spor Toto Teşkilat Başkanlığı’na yöneltilmiş olan her türlü talep veya şikâyetin 

alınması ve değerlendirilmesine ilişkin kişisel veriler, 

  

 

 

 



HES KODU 

 

Sağlık Bakanlığı tarafından Covid-19 tedbirleri T.C. Kimlik Numarası ve Hayat Eve 

Sığar (HES) kodu ile sorgulanacak kişilerin yeni koronavirüs kapsamında riskli/risksiz 

bilgisinin Sağlık Bakanlığı ile yapılan protokol ile sağlanan servislerle aktarılması 

faaliyetlerinin icrası, gibi amaçlarla, KVK Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde ve söz konusu 

kanun uyarınca kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde kişisel veriler işlenebilecektir. 

HES Kodu uygulaması Kontrollü Sosyal Hayat kapsamında, ulaşım ya da ziyaret gibi 

işlemlerde kurumlarla ve kişilerle, Covid-19 hususu açısından herhangi bir risk taşıyıp 

taşımadığınızı güvenli şekilde paylaşmanıza yarayan bir koddur. HES uygulamasının 

kullanılması vasıtasıyla HES Kodu’nun alınabilmesi için, ilgili kişinin adı soyadı, yaşı, 

cinsiyeti, konum bilgisi ve iletişim bilgisi gibi kişisel verileri ile kişinin özel nitelikli kişisel 

verisi olan geçmiş ve mevcuttaki sağlık bilgilerini paylaşması gerekmektedir. Kişisel Verileri 

Koruma Kanunu (“KVKK”) 6. maddesi uyarınca; özel nitelikli kişisel verilerin işlenebilmesi 

için ilgili kişinin aydınlatılmış açık rızasının alınması veya kanuni istisnaların bulunması 

gerekmektedir.  

Spor Toto Teşkilat Başkanlığı Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi hakkında 

yukarıdaki Bilgilendirme metnini ve haklarımı okudum ve anladım. 

24/3/2016 tarihli ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) 

uyarınca, bildirdiğim her türlü kişisel bilgilerimin işlenmesine ve aktarılmasına ilişkin Spor 

Toto Teşkilat Başkanlığı’nın yayınladığı/sunduğu Aydınlatma Metninin içeriğini okuyup 

anladığımı, KVKK’nın tanımış olduğu haklarımı bildiğimi, KVKK kapsamında; Aydınlatma 

Metninde belirtilen amaçlarla, kişisel verilerimin işlenmesine açık rıza gösterdiğimi ve yine 

Aydınlatma Metninde belirtilen kişi, kurum veya kuruluşlara aktarılmasına açık rıza 

gösterdiğimi kabul ve beyan ederim. …/…/…….. 

 

            Kişisel Veri Sahibi 

                                                                                                                    Ad/Soyad 
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