
BASKETBOL
VOLEYBOL
HENTBOL

OKÇULUK
TAEKWONDO
KARATE DO

KİCKBOKS
CİMNASTİK
TENİS

MASA TENİSİ
GÜREŞ
KANO
ATLETİZM

BEYKOZ BELEDİYESİ
GENÇLİK VE SPOR HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

ÜCRETSİZ SPOR EĞİTİMLERİ
SPORCU KAYIT FORMU

SPORCUNUN KİMLİK BİLGİLERİ

MUVAFAKATNAME VE SAĞLIK BEYANI (Bu Kısım Veli Tarafından Doldurulacaktır)

İLETİŞİM BİLGİLERİ ULAŞILABİLECEK YAKINLARINIZ

SEÇİLEN BRANŞLAR

T.C. KİMLİK NO : 

ADI VE SOYADI : 

DOĞUM TARİHİ : 

CİNSİYETİ : 

BABA ADI : 

OKUL ADI : 

MAHALLE : 

  

 

CEP TELEFONU : 

EV TELEFONU : 

İŞ TELEFONU : 

ADI SOYADI  /  TELEFONU 

1 / 

2 / 

SEÇİLEN BRANŞ

Beykoz Belediyesi bünyesinde gerçekleşen spor faaliyetlerine katılmak için sağlık yönünden beden eğitimi ve spor 
faaliyetleri yapmaya engel bir halimin bulunmadığını, spor faaliyetleri esnasında meydana gelebilecek her türlü sağlık 
sorunlarından Beykoz Belediyesi çalışanları ve yetkililerinin sorumlu tutulmayacağını, tüm sorumluluğun şahsıma ait 
olduğunu beyan ve taahhüt ederim.

VELİ ADI SOYADI TARİH İMZA 

beykozbelediyesigsk



BEYKOZ BELEDİYESİ 
GENÇLİK VE SPOR HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 

ÜCRETSİZ SPOR EĞİTİMLERİ SPORCU KAYIT FORMU AYDINLATMA METNİ
Beykoz Belediyesi olarak (“Belediye”) gerçekleştirmiş olduğumuz ücretsiz spor eğitimleri kapsamında sporcu kayıtları oluştururken bazı kişisel 
verilerinizi işlemekteyiz. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca veri sorumlusu olarak hareket etmekte ve kişisel 
verilerinizin işlenmesi hususunda sizleri bilgilendirmek adına işbu aydınlatma metnini hazırlamış bulunmaktayız. 

Kişisel Verilerinizin İşlenme Amacı ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, aşağıda yer alan amaçlarla ve KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde yer alan veri işleme şartları kapsamında işlenmektedir.

Kimlik bilgileriniz kayıt işlemlerinizin gerçekleştirilmesi, kimliğinizin doğrulanması, katılım sertifikası düzenlenmesi, seçmiş olduğunuz branşta 
ilgili grup ile eşleştirilmenizin sağlanması amaçlarıyla; seçmiş olduğunuz branş bilgisi ise kaydınızın oluşturulması, seçmiş olduğunuz bran-
şta ilgili grup ile eşleştirilmenizin sağlanması amaçlarıyla; iletişim bilgileriniz ve ulaşılabilecek yakınlarınıza ait bilgiler ise sizlerle iletişimin 
sağlanması, kayıt işlemlerinin gerçekleştirilmesi, size ulaşılamaması veya acil durum oluşması halinde yakınlarınıza bilgi verilmesi, eğitimler 
kapsamında bilgilendirmelerin yapılması amaçlarıyla “Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşme-
nin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli 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” 
kapsamında işlenmektedir.

Kişisel verileriniz “Ücretsiz Spor Eğitimleri Sporcu Kayıt Formu” aracılığı ile toplanmaktadır. Toplanan kişisel verileriniz talep halinde yasal yüküm-
lülüğümüzü yerine getirmek amacıyla yetkili kurum ve kuruluşlar ile paylaşılacaktır. 

Kişisel verilerinizin işlenmesi ile ilgili olarak KVKK’nın 11. maddesinde yer alan haklarınıza ilişkin taleplerinizi Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve 
Esasları Hakkında Tebliğ’e uygun olarak Belediyemize iletebilirsiniz.

Kayıt Olan Sporcunun;     (-18) Olması Halinde Velisinin;

Adı Soyadı:      Adı Soyadı:

Tarih:       Tarih:

İmza:       İmza:

Görüntü/Ses Kaydına İlişkin Aydınlatma Metni

Beykoz Belediyesi olarak (“Belediye”) ücretsiz spor eğitimleri kapsamında gerçekleştirilen spor faaliyeti esnasında, sonrasında sizlere ait ses 
kaydı, fotoğraf, video kayıtları 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca veri sorumlusu sıfatıyla işlemekteyiz. Kişisel 
verileriniz Belediyemiz süreçleri ile ilgili raporların oluşturulması, çalışmaların kayıt altına alınması amaçlarıyla “İlgili kişinin temel hak ve öz-
gürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” ve Belediyemiz etkinlik 
ve çalışmalarının duyurulması, tanıtılması amaçlarıyla açık rızanızın bulunması veri işleme şartı kapsamında işlenecek olup, açık rıza verme 
zorunluluğunuz bulunmamaktadır. Video veya fotoğraf çekimi ile toplanacak kişisel verileriniz açık rızanızın bulunması halinde Belediye ve Be-
lediye’ye bağlı kurum ve kuruluşlarca kurumsal internet sitesi, sosyal medya hesapları ve basılı doküman, basın bülteni, haber, vb. platformlarda 
yayınlanacaktır. 

Kayıt Olan Sporcunun;     (-18) Olması Halinde Velisinin;

Adı Soyadı:      Adı Soyadı:

Tarih:       Tarih:

İmza:       İmza:

   

Görüntü/Ses Kaydına İlişkin Açık Rıza Metni

Spor faaliyetleri esnasında veya sonrasında alınan ses kaydı, fotoğraf ve video kayıtlarımın; 

• Belediye kurumsal internet sitesi ve sosyal medya hesaplarında, haber platformlarında yayınlanmasına açık rızam vardır. (_______)

• Belediye’ye bağlı kurum ve kuruluşların kurumsal internet sitesi ve sosyal medya hesaplarında yayınlanmasına açık rızam vardır. 
(_______)

• Basılı doküman, basın bülteni, dergi platformlarında yazılı olarak kullanılmasına açık rızam vardır. (_______)

Kayıt Olan Sporcunun;     (-18) Olması Halinde Velisinin;

Adı Soyadı:      Adı Soyadı:

Tarih:       Tarih:

İmza:       İmza:


