
ANTALYA OSB CUP 2022 FİRMALAR ARASI 6. HALI SAHA  

FUTBOL TURNUVASI  

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ HAKKINDAKİ AYDINLATMA METNİ 

 

Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 10. maddesi ile 

Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında 

Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla Antalya Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü 

tarafından hazırlanmıştır. 

Antalya OSB Müdürlüğü tarafından, Bölgemiz Firmalarının çalışanları arasında birlik ve 

beraberlik ile kurumlar arası kaynaşmayı sağlamak, çalışma motivasyonunu artırmak amacıyla 

halı saha futbol turnuvası düzenlenecek ve katılımcıların; adı soyadı, TC kimlik numarası, 

adresi, telefonu, e-mail adresi, imzası, unvanı, vesikalık fotoğrafı, SGK işe giriş bildirim formu, 

kimlik fotokopisi, sağlık raporu ile müsabaka sırasında fotoğraf ve video kayıtları alınacaktır. 

Elde edilen kişisel veriler;  

 Etkinlik ve organizasyon yönetiminin yapılabilmesi, 

 Katılımcıların Antalya OSB çalışanı olup olmadığının belirlenmesi, 

 Sporcu listesinin (katılımcı formunun) oluşturulması, 

 Sporcuların futbol oynamaya engel bir sağlık sorunu olup olmadığının tespit edilmesi, 

 İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, 

 Tanıtım, basın yayın çalışmalarının yapılabilmesi 

amacıyla işlenecektir. 

Kişisel verileriniz; takım temsilcisinden dosya içerisinde (fiziksel ortamda) alınacak, “İlgili 

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

menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebebine dayanılarak işlenecektir. 

Futbol turnuvası taahhütnamesi/şartnamesi ve katılımcı formu ile elde edilecek kişisel 

verileriniz, Müdürlüğümüz tarafından 6 ay süreyle saklanacak, SGK işe giriş bildirgeniz ve 

kimlik fotokopiniz turnuva bitince takım temsilcisine geri iade edilecek, sağlık verileriniz ise 

iş yeri hekimimiz tarafından incelenip ilgili kişiye teslim edilecektir.   

Futbol turnuvası sırasında ve ödül töreninde çekilen fotoğraf ve video kayıtları ise 

Müdürlüğümüzün basın yayın çalışmaları kapsamında sosyal medya hesapları, haber bültenleri, 

katalog ve broşür gibi yazılı-basılı mecralar vasıtasıyla kamuoyu ile paylaşılacaktır. 

Söz konusu kişisel veriler ancak anlaşmazlık veya vaka yaşanması durumunda kolluk 

kuvvetleri ve adli makamlarla paylaşılacaktır.  

Kanunun ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi, “Veri 

Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” göre Antalya Organize Sanayi Bölge 

Müdürlüğü’nün www.antalyaosb.org.tr adresinde yer alan “Veri Sahibi Başvuru Formunu” 

kullanarak Müdürlüğümüze iletebilirsiniz.  

 

http://www.antalyaosb.org.tr/

