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KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA 

Galatasaray Spor Kulübü Derneği (“Galatasaray Spor Kulübü”) olarak başta temel hak ve 

özgürlüklerin korunması olmak üzere özel hayata ilişkin gizliliğin korunması, bilgi güvenliğinin 

sağlanması, korunması ve etik değerlere saygı öncelikli prensiplerimiz arasında yer almaktadır. 6698 

sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) kapsamında Veri Sorumlusu sıfatına haiz olan 

Derneğimizin KVKK’nın 10. maddesinden doğan aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmek üzere 

kişisel verilerinizin işlenmesine ve korunmasına ilişkin aşağıdaki açıklamalarımız bilginize 

sunulmaktadır. 

 

Kişisel Verilerin İşlenme ve Aktarılma Amacı  

Galatasaray Spor Kulübü olarak, kişisel verilerinizi Galatasaray Spor Kulübü’ne yeni üye kaydınızın 

oluşturulması, kişisel üye profilinizin oluşturulması, üye istatistiklerinin oluşturulması, üyelik 

iptallerinin gerçekleştirilmesi, talep ve şikayetlerinizin alınması ve bu kapsamda gerekli iş ve 

işlemlerin yapılması, dernek faaliyetlerimizin gerçekleştirilmesi, onayınıza istinaden üyeliğiniz 

dolayısıyla tarafınıza promosyonlara ilişkin bilgilendirmelerin yapılması, dönemsel kampanya 

çalışmaları, Galatasaray Spor Kulübü bağlı ortaklıkları, iştirakleri, sponsorlarımız ve iş ortaklarımıza 

ilişkin içerik, fırsat ve yeniliklerden sizi haberdar etmek, istenmeyen e-postaların iletilmemesine 

yönelik üye "sınıflandırma” çalışmalarının gerçekleştirilmesi, 5253 Sayılı Dernekler Kanunu, 

Dernekler Yönetmeliği, Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik ve üye olur 

iken tarafınızla akdedilen Üyelik Sözleşmesi hükümleri çerçevesinde hukuki yükümlülüklerimizin 

yerine getirilmesi, finans ve muhasebe işlemlerinin yürütülmesi, Galatasaray Spor Kulübü üyelerinin 

bilgilerinin gizliliğini ve güvenliğini sağlamak amacı ile düzenli olarak üyelerin hesabına yetkisiz 

girişim olup olmadığının kontrolü amacıyla aşağıda yer alan kişisel veri kategorilerinizi içeren bilgi ve 

belgeler, KVKK ve ilgili diğer mevzuat kapsamında toplanmakta, basılı ve/veya ıslak imzalı olarak 

veya elektronik ortamda kaydedilmekte ve işlenmektedir.  

• Kimlik Bilgisi 

• İletişim Bilgisi 

• İşlem Güvenliği Bilgisi 

• Hukuki işlem 

• Mesleki Deneyim 

• Ceza Mahkumiyeti ve Güvenlik Tedbirleri 

• Dernek Üyeliği Bilgisi 

• Diğer (kullanım alışkanlıklarınız, yarışma ve kampanyalara katılırken verilen bilgiler) 

Kişisel verileriniz, yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilebilmesi için gerektiği ölçüde ve bu 

amaçlarla sınırlı olmak kaydıyla online SMS/E-mail gönderimi için birlikte çalıştığımız firmalar, bilgi 

teknolojileri desteği aldığımız firmalar gibi hizmet aldığımız taraflarla paylaşılmaktadır. 

Bununla birlikte kişisel verileriniz Galatasaray Spor Kulübü bağlı ortaklıkları ve iştirakleri 

(Galatasaray Sportif Sınai ve Tic. Yat. A.Ş., Galatasaray Mağazacılık ve Per. A.Ş., Galatasaray Dijital 

Satış ve Pazarlama A.Ş., Galatasaray Televizyon Yayıncılık A.Ş., Galatasaray Emlak Gel. A.Ş. ve 

Galatasaray Gayrimenkul Yat. ve Gel. Tic. A.Ş.) ile, kanundan doğan yükümlülüklerimizin ya da 

şirket politikalarımızın, iç denetim, risk yönetimi ve raporlama yükümlülüklerimizin yerine 

getirilmesi, bu şirketlere ilişkin içerik, fırsat ve yenilikler hakkında sizleri bilgilendirmek ve 

yukarıdaki amaçların yerine getirilmesi ile amaçlarıyla paylaşılmaktadır.  



Aynı zamanda kişisel verileriniz, Galatasaray Spor Kulübü Divan Başkanlığı ve Kulüp Başkanlığı 

seçimlerine katılacak adayların seçim kampanyalarına ilişkin projelerinin tanıtımlarını yapabilmelerini 

ve sizleri bu hususta kapsamlı şekilde bilgilendirebilmelerini temin etmek amacıyla bu seçimlere 

katılacak adaylarla paylaşılabilmektedir. 

Ek olarak  kişisel verileriniz  5253 Sayılı Dernekler Kanunu, Dernekler Yönetmeliği başta olmak 

üzere ilgili mevzuat hükümleri ile mali suçlar, kara paranın aklanmasına ilişkin ilgili mevzuat 

hükümleri çerçevesinde hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek; Galatasaray Spor Kulübü’ne üye 

olur iken tarafınızla akdedilen Üyelik Sözleşmesi hükümleri çerçevesinde hukuki yükümlülüklerimizi 

yerine getirmek üzere, gerektiğinde İstanbul İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğü, Bankacılık 

Denetleme ve Düzenleme Kurulu, Sermaye Piyasası Kurulu, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası 

başta olmak üzere kamu kurum ve kuruluşları ve bankalar, hizmet sağlayıcı firmalar ile veri 

güvenliğiniz sağlanarak ve gerekli tüm tedbirler Derneğimizce alınarak, paylaşılabilmektedir.  

Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi 

Kişisel veriler, Galatasaray Spor Kulübü tarafından kişisel veri sahiplerine açıkça ve anlaşılabilir bir 

şekilde sözlü ve yazılı bilgilendirmede bulunularak yukarıda açıkça belirtilen meşru amaçla bağlantılı 

ve sınırlı olarak ölçülülük prensibi çerçevesinde toplanmakta, kullanılmakta, kaydedilmekte, 

depolanmakta ve işlenmektedir. Kişisel verileriniz KVKK m. 5/1, m. 5/2 ve m.6’da yer alan aşağıdaki 

hukuki sebepler kapsamında işlenmektedir: 

- Açık rızanız 

- Kanunlarda açıkça öngörülmesi 

- Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin 

taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması. 

- Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.  

- Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.  

- İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru 

menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.  

Kişisel verilerinizi işlemek için KVKK kapsamında gerekmesi halinde açık rızanıza başvuruyoruz. 

Açık rızanıza istinaden gerçekleştirdiğimiz kişisel veri işleme faaliyetlerimiz bakımından açık rızanızı 

her zaman geri alma hakkınız olduğunu belirtmek isteriz. Açık rızanızı geri almak için 

“gsk@galatasaray.org” adresi üzerinden bize her zaman ulaşabilirsiniz.  

KVKK’nın 11. Maddesi Gereği Haklarınız ve İrtibat Bilgilerimiz 

KVKK madde 11 uyarınca, Galatasaray Spor Kulübü’ne başvurarak kişisel verileriniz hakkında bilgi 

edinme hakkına sahipsiniz. Kişisel Verileriniz hakkında daha detaylı bilgiye ve aynı zamanda başvuru 

formuna Derneğimizin www.galatasaray.org adresli internet sitesinden ulaşabilirsiniz. 

Veri Sorumlusu: 

Galatasaray Spor Kulübü Derneği 

Hasnun Galip Sk. No:7-9-11 Beyoğlu/İstanbul 

Tel: (212) 305 19 05  

Fax: (212) 305 19 45  

İstanbul İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğü/ Kütük no: 34-004-191 

www.galatasaray.org 

 

Tarih   : __/__/2021       

Ad-Soyad :          

İmza :  

 

 
 

 

Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu 

Huzur Mah. 34415 Seyrantepe, İstanbul 
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