
        KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE GİZLİLİK POLİTİKASI 

K G SPOR ve SAĞLIK HİZM. İNŞ. SAN. TİC. A.Ş ("EUPHORIA") olarak, 6698 Sayılı 

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVKK”,‘‘Kanun’’) yürürlüğe girdiği tarihten 

itibaren, ticari faaliyetlerimizi yerine getirirken herhangi bir şekilde temas ettiğimiz tüm 

gerçek kişilere ait kişisel verilerin korunmasına yönelik Kanun’un gerekliliklerin eksiksiz 

olarak yerine getirilmesine büyük önem vermekteyiz. 

 

İlgili politika EUPHORIA’nın; üye/müşterilerimizin, potansiyel üye/müşterilerimizin, çalışan 

adaylarımızın, şirket yetkililerinin, ziyaretçilerimizin, işbirliği içinde olduğumuz kurumların 

çalışanları, hissedarları ve yetkililerinin veya internet sitemizi ziyaret etmek suretiyle ya da 

diğer herhangi bir şekilde bizimle ilişki tesis eden diğer gerçek kişilerin ve üçüncü kişilerin 

otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik 

olmayan yollarla işlenen tüm kişisel verilerine ilişkindir. Şirket kural ve politikalarımız 

hakkında sizleri bilgilendirmek amacı ile iş bu Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik 

Politikasını (“GİZLİLİK POLİTİKASI”)hazırlamış bulunmaktayız. 

1.YASAL DAYANAK  

-6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, 

-Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi 

Hakkında Yönetmelik 

2.KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN USUL VE ESALAR 

 A. İşlenmesine İlişkin Genel İlkeler  

EUPHORIA, kişisel verileri KVKK ve ilgili diğer kanunlarda öngörülen usul ve esaslara 

uygun olarak işlemektedir. Bu kapsamda, kişisel veriler işlenirken KVKK’da yer alan ilkelere 

uygun hareket etmektedir. 

- Doğru ve gerektiğinde güncel olma: EUPHORIA tarafından işlenen kişisel verilerin doğru 

ve güncel olması amacıyla gerekli her türlü tedbiri alarak ve işlenmiş olanların doğruluğu 

tespit amacıyla ilgili kişilerle gerekli bilgilendirmeleri yaparak doğruluğunu test etmektedir. 

- Hukaka ve dürüstlük kuralına uygun olma: EUPHORIA veri işleme süreçleri başta 

Anayasa ve KVKK olmak üzere ilgili tüm mevzuat ile dürüstlük kurallarının gerektirdiği 

sınırlar içinde kalınarak yürütülmektedir. 

- Belirli, açık ve meşru amaçlar için işleme: EUPHORIA sadece veri sahipleriyle kurulan iş 

ilişkileri kapsamında gerekli olması halinde, verileri açık ve kesin olan meşru amacı 

doğrultusunda işlemektedir. 

- İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma: KVKK ve ilgili diğer mevzuata 

uygun olarak veriden beklenen amaç doğrultusunda elverişli bir şekilde ve amacın 

gerçekleştirilebilmesi maksadıyla ölçülü olarak işlenmekte olup, ihtiyaç duyulmayan verilerin 

işlenmesinden kaçınılmaktadır. 

-İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar 

muhafaza edilme: İşlenen veya işlenecek olan veriler KVKK veya ilgili diğer mevzuatlarda 

öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kapsamıyla sınırlı olarak muhafaza 

edilecektir. 

  



B. Kişisel Verilerin İşlenmesi Şartları 

KVKK ile kişisel verilerin işlenme koşulları düzenlenmiş olup, EUPHORIA tarafından kişisel 

veriler aşağıda belirtilen söz konusu koşullara uygun olarak işlenmektedir. 

Kanun'da sayılan istisnalar dışında, EUPHORIA ancak veri sahiplerinin açık rızasını temin 

etmek suretiyle kişisel veri işlemektedir. Kanun’da sayılan aşağıdaki hallerin varlığı 

durumunda ise, veri sahibinin açık rızası olmasa dahi kişisel veriler işlenebilmektedir. 

* Kanunlarda açıkça öngörülmesi, 

* Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki 

geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün 

korunması için zorunlu olması, 

* 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, 

* Veri sahibinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması, 

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

* Veri sahibinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun 

meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması 

Veri sahipleri açısından korunmanın daha çok önem arz ettiği özel nitelikteki kişisel 

verilerinin işlenmesinde EUPHORIA olarak tüm dikkat ve özenimizle saklamaya çaba sarf 

ediyoruz. Bu bağlamda kurul tarafından belirlenen yeterli önlemlerin alınması şartıyla bu tür 

veriler, veri sahiplerinin açık rızası olmaksızın işlenmemektedir. Ancak, sağlık ve cinsel hayat 

ile ilgili veriler dışındaki özel nitelikli kişisel veriler, kanunlarda öngörülen hallerde veri 

sahibinin açık rızası olmaksızın da işlenebilmektedir.  

 

3.EUPHORIA TARAFINDAN İŞLENEN VERİLER 

Şirketimiz veri sahibinin açık rızasıyla veya KVK Kanunu’nun 5 ve 6’ncı maddelerinde 

öngörülen hallerde açık rıza olmaksızın genel ve özel nitelikli kişisel verileri 

işleyebilmektedir. Şirketimiz tarafından işlenen genel ve özel nitelikli veriler, aşağıda 

örneklendirilmiş olmakla birlikte, her bir veri sahibi özelinde hangi verilerin işleneceği; veri 

sahibi ile Şirketimiz arasındaki ilişkinin türü (üye- müşteri, çalışan, iş ortağı, hizmet sağlayıcı 

vs.) niteliği ve kullanılan iletişim kanalları gibi çeşitli faktörlere bağlı olarak 

değişebilmektedir. 

Şirketimiz tarafından, ilgili mevzuat ve işbu Gizlilik Politikasında yer alan esaslar 

doğrultusunda, veri sahibi ile Şirketimiz arasındaki ilişki türü (örneğin, Şirketimiz ile arasında 

üye- müşteri, çalışan, iş ortağı, hizmet tedarikçisi, bayi vs. ilişkisi olması) ve niteliğine göre 

aşağıda belirtilen türde veriler işlenebilmektedir: 

i. Ad, soyad, meslek, unvan, çalışılan kurum/kuruluş bilgisi, eğitim geçmişi, çalışma geçmişi, 

cinsiyet, medeni durum, vatandaşlık durumu, vergi mükellefiyeti durumu ve varsa veli, vasi 

ve vekile ilişkin bilgiler gibi veri sahibini tanımaya yönelik veriler, 



ii. Kimlik, pasaport, sürücü belgesi gibi kimlik tespitine yönelik belgelerde yer alan doğum 

tarihi, doğum yeri, kimlik numarası, kan grubu, din ve fotoğraf gibi veriler, 

iii. Ev, iş yeri veya geçici ikamet yerine ait adres, telefon, elektronik posta ve faks numarası gibi 

iletişim bilgileri, 

iv. Veri sahibinin (müşteri-üye) sosyal medya hesaplarıyla Şirketimiz internet adresine 

bağlanılması durumunda veri sahibinin o kanallar aracılığıyla paylaşılmasına onay verdiği 

bilgiler, 

v. Veri sahibi tarafından satın alınan ürünlere ilişkin gerçekleştirilen telefon görüşmeleri, 

elektronik posta yazışmaları gibi iletişim kayıtları ile diğer sesli ve görüntülü veriler, 

vi. İnternet protokol (IP) adresi, cihaz kimliği, benzersiz tanımlayıcı (unique identifier) bilgisi, 

cihaz türü, reklam kimliği, benzersiz aygıt simgesi, internet sayfası görüntülemelerine ilişkin 

istatistikler, gelen ve giden trafik bilgileri, yönlendirme URL’si, internet log bilgisi, konum 

bilgisi, ziyaret edilen siteler ve internet sitelerimiz, platformlarımız, internet ağımız ile reklam 

ve elektronik posta içeriklerimiz aracılığı ile gerçekleştirilen işlem ve eylemlere dair bilgiler. 

 

4.KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMİ 

Kişisel verileriniz, KVK Kanunu’nun 5 ve 6’ncı maddelerinde yer alan şartlar çerçevesinde 

işbu Gizlilik Politikasında belirtilen amaçlar için yazılı, sözlü, ses veya görüntü kaydı veya 

diğer fiziksel veya elektronik şekillerde elde edilebilir. Kişisel veriler; veri sahiplerinin irtibat 

kurabileceği mağaza ve diğer fiziki ortamlar, internet sitesi, mobil uygulamalar, sosyal medya 

ve diğer kamuya açık mecralar veya düzenlenen eğitim, konferans ve benzeri etkinlikler 

aracılığı ile veya tahkikat yöntemiyle toplanabilir. 

Kişisel verileri genellikle veri sahiplerinden edinmekle birlikte, KVK Kanunu’nun 5 ve 6’ncı 

maddelerinde belirtilen şartlar çerçevesinde birlikte çalıştığımız iş ortakları ve iş 

başvurularında referans olarak gösterilen veya başvuru sahibinin çalışma ve eğitim 

geçmişinde yer alan kişi, kurum ve kuruluşlar, işe alım platformları, veri sahibinin temsil 

ettiği/veri sahibini temsil eden kişi ve kurumlar aracılığıyla da edinilmesi mümkündür. 

 
5.KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI 

Şirketimiz, kişisel verileri; Şirket tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi 

için ilgili iş birimlerimiz tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş 

süreçlerinin yürütülmesi; Şirket'in ve Şirket’le iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, 

teknik ve ticari-iş güvenliğinin temini; Şirket tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin ilgili 

kişilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek ilgili kişilere 

önerilmesi ve tanıtılması için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve icrası; Şirket'in ticari 

ve/veya iş stratejilerinin planlanması ve icrası; Şirket tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden 

ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması ve 

ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi; Şirket'in insan kaynakları politikaları ve süreçlerinin 

planlanmasının ve icra edilmesi kapsamında aşağıdaki amaçlarla ancak bunlarla sınırlı 

olmamak üzere işlemektedir. 

EUPHORIA, mevzuatın izin verdiği durumlarda ve ölçüde kişisel verileri aşağıda belirten 

amaçlarla işleyebilir ve bu amaçların gerektirdiği süre boyunca muhafaza edilebilir. 



i. Yasal ve idari yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve yürürlükteki mevzuattan doğan hakların 

kullanılabilmesi, 

ii. Kamu güvenliğine ilişkin hususlarda talep halinde ve mevzuat gereği kamu görevlilerine bilgi 

verilmesi, 

iii. Akdedilen/akdedilmesi düşünülen sözleşmelerin müzakeresi, kurulması ve ifa edilmesi 

(Örneğin Şirketimiz ile üye müşteriler arasında mesafeli satış sözleşmesinin kurulması ve 

mesafeli satış sözleşmesinin ve Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un ilgili maddeleri 

tahtında akdedilen sözleşmeler uyarınca üstlenilen yükümlülüklerin ifa edilmesi), 

iv. Müşterilere daha iyi bir alışveriş deneyimini sağlanması, müşterilerin ilgi alanları dikkate 

alınarak ilgilenebileceği uygun ürünlerin belirlenmesi ve uygun ürünlerle ilgili müşterilere 

bilgi verilmesi, kampanya, promosyon ve avantajlardan haberdar edilmesi etkin bir müşteri 

hizmeti sunulması, 

v. Anlaşmalı kurumlarımız ve çözüm ortaklarımız tarafından müşterilerimize öneri ve çözüm 

sunulabilmesi ve sağlamış olduğumuz hizmetlerimizle ilgili müşterilerimize bilgi verilmesi, 

vi. Mesafeli satış sözleşmesi ve Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un ilgili maddeleri 

tahtında akdettiğimiz sözleşmelerin koşulları, güncel durumu ve güncellemeler ile ilgili 

müşterilerimiz ile iletişime geçilerek, gerekli bilgilendirmelerin yapılması, 

vii. Elektronik (internet/mobil vs.) veya kağıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve 

belgeleri düzenlenmesi, 

viii. Müşteri memnuniyetini artırmak, web sitesi ve/veya mobil uygulamalardan alışveriş yapan 

müşterilerimizi tanıyabilmek ve müşteri çevresi analizinde kullanabilmek, çeşitli pazarlama 

ve reklam faaliyetlerinde kullanabilmek ve bu kapsamda anlaşmalı kuruluşlar aracılığıyla 

elektronik ortamda ve/veya fiziki ortamda anketler düzenlenmesi, 

ix. Ürün ve hizmetlerimiz ile ilgili müşteri şikayet ve önerilerini değerlendirilmesi, 

x. Şirketimiz bünyesindeki birimlerde veya birimler arasında koordinasyon, iş birliği ve 

verimliliğin sağlanması ve geliştirilmesi, 

xi. Şirketimiz tarafından kullanılan internet sitesi ve diğer elektronik sistemlerin ve fiziki 

ortamların güvenliğinin sağlanması, 

xii. Mevzuatta veya Şirketimizin kabul ettiği kural ve politikalarda meydana gelen değişikliklerin 

bildirilmesi veya veri sahibini ilgilendiren diğer bildirimlerin yapılması, 

xiii. Sözleşmeye ve kanuna aykırılıkların soruşturulması, tespiti, önlenmesi ve ilgili idari veya adli 

makamlara bildirilmesi, 

xiv. Mevcut ve ileride çıkabilecek hukuki uyuşmazlıkların çözümlenmesi, 

xv. Talep ve soruların cevaplanması, 

xvi. Şirketimiz insan kaynakları politikaları çerçevesinde çalışan ihtiyacının temin edilmesi ve işe 

alım süreçlerinin yürütülmesi, geliştirilmesi ve iyileştirilmesi, 

xvii. İş başvurularının uygunluğunun değerlendirilmesi, sonuçlandırılması ve iş başvurusunda 

bulunan adaylar ile iletişime geçilmesi, 

xviii. Şirketimiz insan kaynakları, halkla ilişkiler ve pazarlama politikalarının geliştirilmesi ve 

iyileştirilmesi, 

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

xx. Veri sahibinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, Şirketimiz meşru 

menfaatlerinin korunması. 

xxi. Ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takibi 

 

6.KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE DENETLENMESİ 

Şirketimiz ilgili yasal mevzuat kapsamında, kişisel verilerin hukuka uygun olarak işlenmesini 

ve verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek ve kişisel verilerin muhafazasını 



sağlamak amacıyla veri sorumlusu olarak uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik 

gerekli teknik ve idari tedbirleri almaktadır. Bu kapsamda Şirketimiz iş süreçleri ve 

faaliyetlerinin kişisel verilerin korunması amacıyla hazırlanan şirket içi politika ve kurallara 

uygun yürütülmesi sağlanmaktadır. Kişisel verilerin korunması mevzuatı ve bu doğrultuda 

hazırlanan şirket içi politika ve kurallar konusunda çalışanlarda farkındalık yaratılmasına 

yönelik çalışmalar yürütülmekte ve çalışanlardan ve Şirketimiz adına veri işleyen kişi ve 

kurumlardan verilerin gizliliği ve korunması için gerekli beyan ve taahhütler alınmakta, bu 

beyan ve taahhütlere aykırılık belirli yaptırımlara bağlanmaktadır. Kişisel verilere yetkisiz 

kişilerin erişimi önlemek üzere gerekli bilgi güvenliği tedbirleri uygulanmakta ve alınan 

tedbirlerin yeterliliği belirli periyotlarda kontrole tabi tutularak mevcut veri güvenliği 

sisteminin sürekli olarak geliştirilmesi amaçlanmaktadır. 

 

7. KİŞİSEL VERİLERİN SAKLANMASI  

 KVKK başta olmak üzere ilgili tüm mevzuatlara uygun olarak tutulan kişisel verileriniz ticari 

faaliyetlerimizi yerine getirebilmek maksadıyla uygun süre zarfında fiziksel ve elektronik 

ortamda güvenli bir şekilde saklanmaktadır. Kişisel verilerin ne kadar süre boyunca 

saklanması gerektiğine ilişkin mevzuatta bir süre düzenlenmemişse, kişisel veriler 

şirketimizin o veriyi işlerken sunduğu hizmetlerle bağlı olarak Şirketimizin uygulamaları ve 

ticari yaşamının teamülleri uyarınca işlenmesini gerektiren süre kadar işlenmekte daha sonra 

silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir. Belirtmiş olduğumuz şekilde 

verilerin silinmesi durumunda, hiç bir şekilde veriler tekrar kullanılamayacak ve geri 

getirilemeyecektir. 

 

 8.KİŞİSEL VERİLERİN 3. KİŞİLERE AKTARILMASI  

KVK Kanunu’nun 4’üncü maddesinde sayılan genel ilkelere ve 8 ve 9’uncu maddelerinde 

öngörülen şartlara uymak ve gerekli güvenlik önlemlerini almak kaydıyla, işbu Gizlilik 

Politikasının “Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları” başlığı altında gösterilen amaçlar ile kişisel 

verileri yurt içi ve yurt dışındaki üçüncü kişilere aktarabilir ve yurt içi ve yurt dışında bulunan 

sunucularda veya diğer elektronik ortamlarda işleyip saklayabiliriz. 

Bu kapsamda kişisel verileriniz, faaliyetlerimizi yürütebilmek amacıyla işbirliği yaptığımız 

program ortağı kurum ve kuruluşlarla, verilerin saklanması için hizmetlerinden 

faydalandığımız, fiziksel server ve/veya bulut hizmeti aldığımız yurtiçi/yurtdışı kişi ve 

kurumlarla, ticari elektronik iletilerin gönderilmesi konusunda hizmet aldığımız 

yurtiçi/yurtdışı firmalarla, bankalar arası kart merkezi ile, anlaşmalı olduğumuz bankalarla, 

uluslararası sertifikasyon sahibi ödeme kuruluşlarıyla ve müşteri deneyimini artırmak ve daha 

iyi hizmet verebilmek amacıyla pazarlama faaliyetleri kapsamında yurtiçi/yurtdışı çeşitli 

reklam şirketleri, ajanslar ve anket şirketleriyle ya da yurtiçi/yurtdışı diğer iş ortaklarımızla 

paylaşılabilmektedir. 

EUPHORIA, kişisel verilerin üçüncü taraflarla paylaşılması hususunda, diğer kanunlarda yer 

alan hükümler saklı kalmak kaydıyla, KVKK’da düzenlenen şartlara özenle uymaktadır. Bu 

çerçevede, kişisel veriler, EUPHORIA tarafından veri sahibinin açık rızası olmadan üçüncü 

kişilere aktarılmamaktadır. Ancak, KVKK tarafından düzenlenen aşağıdaki şartlardan birinin 

varlığı halinde kişisel veriler kurumumuz tarafından, veri sahibinin açık rızası alınmaksızın da 

aktarılabilecektir: 



*Kanunlarda açıkça öngörülmesi, 

*Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki 

geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün 

korunması için zorunlu olması, 

* 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, 

* Veri sahibinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması, 

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

* Veri sahibinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun 

meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması. 

   Yeterli önlemler alınmak kaydıyla; sağlık ve cinsel hayat dışındaki özel nitelikli kişisel 

veriler bakımından kanunlarda öngörülmesi, sağlık ve cinsel hayata ilişkin özel nitelikli 

kişisel veriler bakımından ise, 

* Kamu sağlığının korunması, 

* Koruyucu hekimlik, 

* Tıbbî teşhis, 

* Tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, 

* Sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi gibi amaçlarla  açık rıza temin 

edilmeksizin kişisel verileriniz aktarılabilecektir. 

   Özel nitelikli kişisel verilerin aktarılmasında da, bu verilerin işlenme şartlarında da 

belirttiğimiz esaslara uymaktayız. 

 

9.KVKK KAPSAMINDA VERİ SAHİBİNİN HAKLARI 

Veri sahibi olarak KVK Kanunu’nun 11’inci maddesi uyarınca: 

i. kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme, 

ii. kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, 

iii. kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını 

öğrenme, 

iv. yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, 

v. kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, 

vi. kişisel verilerin işlenmelerini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde, bunların 

silinmesini veya yok edilmesini isteme, 

vii. düzeltme ve silme işlemlerinin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini 

isteme, 

viii. işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhine 

olan bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, 

ix. kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararının 

giderilmesini talep etme haklarına sahiptir. 



 

Veri sahibi olarak yukarıda belirtilen haklardan herhangi birini kullanmak istemeniz 

durumunda, “İlgili Kişi Başvuru Formu”nda yer alan başvuru yöntemlerinden herhangi birine 

kullanmak suretiyle şirketimize başvurabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi için 

https://www.euphoriaclub.com.tr/kvk adresinde yer alan açıklamamızı inceleyebilirsiniz. 

10. VERİ GÜVENLİĞİ İÇİN ALINAN TEDBİRLER  

EUPHORIA,  kişisel verilerin korunması için gerekli olan uygun güvenlik düzeyini temin 

etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri almaktadır. Kanun uyarınca alınması 

öngörülen tedbirler şunlardır: 

a. Kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek, 

b. Kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek, 

c. Kişisel verilerin muhafazasını sağlamak. 

 

 İdari Tedbirler  

* EUPHORIA kendi kurum veya kuruluşunda, kanun hükümlerinin uygulanmasını sağlamak 

amacıyla gerekli denetimleri yapar ve yaptırır. 

* Çalışanlar, kişisel verilere hukuka aykırı erişimi engellemek ve verilerin güvenli bir biçimde 

saklanması  için alınacak teknik tedbirler konusunda eğitilmektedir 

* İşlenen kişisel verilerin kanuni olmayan yollarla başkaları tarafından elde edilmesi hâlinde, 

kurumumuz bu durumu en kısa sürede ilgilisine ve Kurula bildirir. 

* Kişisel verilerin paylaşılması ile ilgili olarak, EUPHORIA, kişisel verilerin paylaşıldığı 

üyeler ile çerçeve sözleşme imzalar yahut sözleşmelere ekleyeceği hükümler ile veri 

güvenliğini sağlar. 

* Çalışanlar, öğrendikleri kişisel verileri KVK Kanunu hükümlerine aykırı olarak başkasına 

açıklayamayacağı ve işleme amacı dışında kullanamayacağı ve bu yükümlülüğün görevden 

ayrılmalarından sonra da devam edeceği konusunda bilgilendirilmekte ve bu doğrultuda 

kendilerinden gerekli taahhütler alınmaktadır. Çalışanlar için devam eden sözleşmeleri de bu 

Kanuna uygun hale getirilmektedir. 

*EUPHORIA tarafından kişisel verilerin saklanması konusunda teknik gereklilikler sebebiyle 

dışarıdan bir hizmet alınması durumunda, kişisel verilerin hukuka uygun olarak aktarıldığı 

ilgili firmalar ile akdedilen sözleşmelere; kişisel verilerin aktarıldığı kişilerin, kişisel verilerin 

korunması amacıyla gerekli güvenlik tedbirlerini alacağına ve kendi kuruluşlarında bu 

tedbirlere uyulmasını sağlanacağına ilişkin hükümlere yer verilmektedir. 

 Teknik Tedbirler 

*Kurulan sistemler kapsamında gerekli iç kontrolleri yapar. 

*Kişisel verilerin güvenli ortamlarda saklanması için teknolojik gelişmelere uygun sistemler 

ve yedekleme programları kullanmaktadır. 

*Virüs koruma sistemleri ve güvenlik duvarlarını içeren yazılımlar ve donanımlar 

kurulmaktadır. 

https://www.euphoriaclub.com.tr/kvk


*Kişisel verilerin kurum dışına sızmasını engelleyecek ve/veya gözlemleyecek teknik 

altyapının temin edilmesini ve ilgili matrislerin oluşturulmasını sağlar. 

*Bilgi teknolojileri birimlerinde çalışanların kişisel verilere erişimi yetkilerinin kontrol altında 

tutulmasını sağlar. 

*EUPHORIA çalışanlarına ait parmak izi verilerine yalnızca Bilişim Departmanı’nın erişimi 

mevcut olup, işten ayrılma durumunda gecikmeksizin bu veriler de silinmektedir. 

 

*Kulüplerde çalışan üyelik hizmetleri temsilcilerinin üye verilerine erişimleri ilgili yazılım 

nezdinde sınırlandırılmış olup, bu kapsamda veri güvenliğinin sağlanması adına yazılımdan 

toplu üye listesi temini yetkileri bulunmamaktadır. 

 

*Veri güvenliğinin sağlanması ve yetki sınırlandırması yapılması adına her bir kulüp 

çalışanının yalnızca kendi çalıştığı kulüp üye verilerine erişimi olacak şekilde erişim yetkileri 

sınırlandırılmıştır. 

 

*Şirket ana serverında, personel erişim yetkileri sınırlandırılmıştır. 

 

*Personel bilgisayarları için yeni şifreleme teknikleri getirilmiş olup, periyodik olarak şifre 

değiştirme zorunluluğu uygulanmaktadır. 

 

 *Teknik konularda bilgili personel istihdam edilmektedir. 

Şirketimiz, KVK Kanunu’nun 12. maddesine uygun olarak, kendi bünyesinde gerekli 

periyodik denetimleri yapmakta veya yaptırmaktadır. Bu denetimin sonuçları ve tespit edilen 

uygunsuzluklar Şirketin iç işleyişi kapsamında Kişisel Verilerin Korunması Komitesi’ne 

raporlanmakta alınan tedbirlerin iyileştirilmesi için gerekli faaliyetler yürütülmektedir. 

 

11.GÖRÜNTÜ KAYITLARININ İŞLENMESİ VE TESİSE GİRİŞ ÇIKIŞLARIN TAKİBİ 

EUPHORIA tarafından,  Şirket tesis ve işletmelerinin genel ve ticari güvenliğinin temin 

edebilmesi amacıyla, KVKK’da öngörülen ve işbu Politika’da yer verilen temel ilkelere 

uygun olarak üyelerin, misafirlerin. ziyaretçilerin,  çalışanların ve diğer ilgili kişilerin görüntü 

kaydı alınmakta ve bu kayıtlar işlenme amaçlarına uygun süre zarfında fiziksel veya 

elektronik ortamda güvenli bir şekilde saklanmaktadır. 

Görüntülerin alındığı yerlerde veri sahibine görüntünün alındığına dair uyarılara yer 

verilmekte ve mahremiyetin yüksek olduğu soyunma odası gibi yerlerde görüntü alınmasına 

kesinlikle izin verilmemektedir. 

Yine şirketimiz tarafından; güvenliğin sağlanması ve bu Politika’da belirtilen amaçlarla 

EUPHORIA binalarında ve tesislerinde misafir giriş çıkışlarının takibine yönelik kişisel veri 

işleme faaliyetinde bulunulmaktadır. 

 Misafir olarak EUPHORIA   binalarına gelen kişilerin kişisel verileri elde edilirken ya  Şirket 

nezdinde asılan ya da diğer şekillerde misafirlerin erişimine sunulan metinler aracılığıyla söz 

konusu kişisel veri sahipleri bu kapsamda aydınlatılmaktadırlar. Misafir giriş-çıkış takibi 

yapılması amacıyla elde edilen veriler yalnızca bu amaçla işlenmekte, ve ilgili kişisel veriler 

fiziki ve/veya elektronik ortamda veri kayıt sistemine kaydedilmektedir. 

 



12.ÜÇÜNCÜ KİŞİLERE AİT SİTE, ÜRÜN VE HİZMETLER 

Şirketimiz internet sitesi, platform ve uygulamaları, üçüncü kişilere ait internet sitesi, ürün ve 

hizmetlere ilişkin linkler içerebilir. Söz konusu linkler, üçüncü kişilere ait gizlilik 

politikalarına tabi olup, üçüncü kişiler ve üçüncü kişilere ait sitelerin Şirketimiz den bağımsız 

olduğu ve Şirketimizin üçüncü kişilerin gizlilik uygulamalarından sorumlu olmadığını 

bildirmek isteriz. Link verilen internet sitelerinin ziyaret edilmesi durumunda, bu sitelere ait 

gizlilik politikalarının okunmasını tavsiye etmekteyiz. 

13.DEĞİŞİKLİKLER 

Şirketimiz işbu Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik Politikası’nda her zaman değişiklik 

yapabilir ve değişiklik web sitesinde ( https://www.euphoriaclub.com.tr/ ) yayınlanması ile 

yürürlük kazanır. Şirketimizin yaptığı değişiklikler ilgililere web sitesi üzerinden 

bildirilecektir. Bu sebeple Gizlilik Politikasının güncel versiyonuna Şirketimiz internet 

sitesinden ulaşılabilir, Gizlilik Politikasında yapılabilecek değişiklikler Şirketimiz internet 

sitesinden takip edilebilir. 

Değişiklikler kural olarak, Şirketimiz internet sitesine yüklenmek suretiyle yapılacak ve bu 

tarih itibariyle geçerlilik kazanacak olmakla birlikte, Şirketimiz değişiklikleri, uygun gördüğü 

diğer şekillerde de bildirilebilecektir. 

14.İLETİŞİM VE KİŞİSEL VERİLERE İLİŞKİN İZİN 

İşbu Gizlilik/Kişisel Verilerin Korunması Politikası ve İletişim İzni’ni kabul etmekle, 

Şirketimizle paylaşılmasına rıza göstermiş olduğunuz kişisel verilerinizin, işbu Gizlilik 

Politikasında bildirilen amaçlar (çeşitli avantajların sağlanıp sunulabilmesi ve kişiye özel 

tanıtım, promosyon, reklam, satış, pazarlama, anket ve benzer amaçlı her türlü elektronik 

iletişimin telefon, kısa mesaj (SMS), e-posta ve benzeri yollarla yapılması ve diğer iletişim 

mesajlarının gönderilmesi vs.) ile; toplanmasına, saklanmasına, işlenmesine, kullanılmasına 

ve Şirketimizin sözleşme ilişkisi içerisinde olduğu ve yukarıda detayları bildirilen üçüncü 

kişilere aktarımına izin vermiş bulunmaktasınız. 

 15.KİŞİSEL VERİLERİN SİLİNMESİ, YOK EDİLMESİ VE ANONİMLEŞTİRİLMESİ 

 

Türk Ceza Kanunu’nun 138. maddesinde ve KVK Kanunu’nun 7. maddesinde düzenlendiği 

üzere ilgili kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini 

gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde Şirketimizin kendi kararına istinaden veya 

kişisel veri sahibinin talebi üzerine kişisel veriler silinir, yok edilir veya anonim hâle getirilir. 

Şirketimizin KVK Kanunu’nun Madde 5 fıkra (2) hükümleri uyarınca kişisel verileri 

muhafaza etme hak ve/veya yükümlülüğü olan hallerde veri sahibinin talebini yerine 

getirmeme hakkı saklıdır. 

 Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi Ve Anonimleştirilmesi Teknikleri 

     i. Kişisel Verilerin Silinmesi ve Yok Edilmesi Teknikleri  

Şirketimiz tarafından en çok kullanılan silme ve yok etme teknikleri aşağıda sıralanmaktadır: 
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-Fiziksel Olarak Yok Etme 

-Yazılımdan Güvenli Olarak Silme 

-Uzman Tarafından Güvenli Olarak Silme 

 

    ii. Kişisel Verileri Anonim Hale Getirme Teknikleri 

   

Kişisel verilerin anonimleştirilmesi, kişisel verilerin başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir 

surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hâle 

getirilmesini ifade eder. Şirketimiz, hukuka uygun olarak işlenen kişisel verilerin işlenmesini 

gerektiren sebepler ortadan kalktığında kişisel verileri anonimleştirebilmektedir. 

  KVK Kanunu’nun 28. maddesine uygun olarak; anonim hale getirilmiş olan kişisel veriler 

araştırma, planlama ve istatistik gibi amaçlarla işlenebilir. Bu tür işlemeler KVK Kanunu 

kapsamı dışında olup, kişisel veri sahibinin açık rızası aranmayacaktır 

  Şirketimiz tarafından en çok kullanılan anonimleştirme teknikleri: 

-Maskeleme 

- Toplulaştırma 

 

16.DİĞER HUSUSLAR 

KVKK ve ilgili diğer mevzuat hükümleri ile işbu Politika arasında uyumsuzluk olması 

halinde, öncelikle KVKK ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanacaktır. Politikada 

değişiklik olması durumunda, politikanın yürürlülük tarihi ve ilgili maddeler bu doğrultuda 

güncellenecektir. 

 

17.YÜRÜRLÜLÜK 

EUPHORIA tarafından hazırlanan bu politika 29 / 07 / 2019 tarihinde yürürlüğe girmiştir. 

 


