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GLOBAL EMS FITNESS SAĞ. VE SPOR TES. VE EKİP. A.Ş. (“Veri Sorumlusu”) tarafından Kişisel 

Verilerin İşlenmesi Hakkında Aydınlatma Metninde detaylı olarak yer alan kişisel verilerinizin, sözleşmenin 

ifası, kanunda açıkça öngörülmesi, hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirebilmemiz için zorunlu olması ve 

kamu sağlığının korunması amacıyla gerektiği ölçüde işlenmesi ve aktarılması halleri haricinde, aşağıda 

belirtilen hususlara ilişkin olarak açık rızanızı talep ediyoruz; 

 

Kişisel Verilerin Toplanması, İşlenmesi ve İşleme Amaçları 

 

Bana yüksek standartlarda hizmet sunabilmek, sunulan hizmetlerle ilgili bilgi verebilmek amacı ile kişisel 

verilerimi, verilen hizmetin niteliğine bağlı olarak çağrı merkezi, internet, mobil uygulamalar, fiziksel 

mekânlar ve benzeri kanallardan sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik olarak elde ettiğiniz konusunda, Kişisel 

Verilerin İşlenmesi Hakkında Aydınlatma Metnini okuyarak bilgilendirildim. 

 

Bu kapsamda VERİ SORUMLUSU tarafından sağlanan hizmetlerin yürütülmesi için gerekli olan ve bu 

amaçla elde edilen başlıca genel ve özel nitelikli kişisel verilerim aşağıda sıralanmıştır; 

 

 Ad, soyad, T.C. kimlik numarası, yabancı ülke vatandaşı olmanız halinde pasaport veya geçici TC 

kimlik numarası, doğum yeri ve tarihi, medeni hal, cinsiyet, meslek bilgisi, işlem numarası ve sair 

tarafımı tanımaya ve kimliğimi teşhis etmeye yönelik kişisel verilerim, 

 Telefon, ikametgah adresi, iş adresi, elektronik posta adresi bilgileri gibi iletişim bilgilerim, 

 Banka hesap numarası, IBAN numarası gibi finansal verilerim, 

 Çağrı merkezleri ile yapılan görüşmelerde ses kayıtlarım, yazılı yolla iletişime geçilmesi halinde 

ilgili fiziki veya elektronik yazılı evrak ve verilerim, 

 İsme özel beslenme bilgilerim ile üyelik süresince gereken sağlık önerilerinden oluşan tıbbi tavsiye 

ve müşteri verilerim, 

 Tarafıma sunulacak hizmet öncesi çekilen vücut fotoğraflarım ve video kayıtlarım, sunulan hizmet 

sonrası çekilen vücut fotoğraflarım ve video kayıtlarım, 

 Diğer üyelerin ve kamu sağlığının korunması kapsamında Covid-19 PCR test sonucum, T.C. Sağlık 

Bakanlığı Hayat Eve Sığar uygulaması (HES) kodum, anlık vücut ısısı bilgim/ateş durumum, spora 

engel herhangi bir hastalığımın olup olmadığının tespiti için kendi rızamla tarafınıza ilettiğim sağlık 

raporu, muayene bilgisi, teşhis ve reçete bilgilerim, check-up bilgilerim, 

 Üye olarak alışkanlıklarımın belirlenmesine yarayan verilerim ile spor salonu kullanım verilerim, 

 Güvenlik kamerası kayıtlarım, 

 İnternet protokol (IP) adresi, cihaz kimliği, internet sayfası görüntülemeleri ile mobil ve sair dijital 

uygulamalara ilişkin istatistikler, gelen ve giden trafik bilgileri, yönlendirme URL’si, internet log 

bilgisi, konum bilgisi, ziyaret edilen siteler ve internet siteleriniz ile reklam ve elektronik posta 

içerikleriniz aracılığı ile gerçekleştirilen işlem ve eylemlere dair bilgilerim, 

 Hizmetlerinizi değerlendirmek amacı ile fiziksel ve/veya dijital ortamlarda paylaştığım yanıt ve 

yorumlar. 

 

Yukarıda sayılmış olan kişisel verilerim ile özel nitelikli kişisel verilerimin aşağıdaki amaçlar ile 

işlenebileceği konusunda bilgilendirildim; 

 

 Yasal ve düzenleyici gereksinimlerin yerine getirilmesi, 

 Müşteriler/üyeler tarafından talep edilen hizmetlerin etkin şekilde sunulması, geliştirilmesi, internet 

sitesi üzerinden müşterinin/üyenin kişisel hesabının oluşturulması, düzenlenmesi ve kişisel hesap 

üzerinden üyelik işlemlerinin yönetilmesi, üye ve müşterilerin kampanya ve fırsatlardan haberdar 

edilmesi, doğum günü kutlaması veya verilen hizmetlere ilişkin fiyat, pazarlama, diğer imkân, teklif 

ve bilgilerin sunulması, 

 Müşteri/üye randevuları hakkında bilgilendirme yapılması, 

 Müşteri/üye kimliğinin teyit edilmesi, 

 VERİ SORUMLUSU iç işleyişinin planlanması ve yönetilmesi, 

 Spor salonlarına giriş-çıkış güvenliğinin sağlanması, yabancı ve kaçak girişlerin önlenmesi, suistimal 

ve yetkisiz işlemlerin izlenmesi ve engellenmesi, 

 Hizmetlerimiz karşılığında faturalandırma yapılması, 
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 VERİ SORUMLUSU tarafından verilmiş olan/verilecek olan hizmetlere ilişkin her türlü soru ve 

şikâyete cevap verilebilmesi, 

 VERİ SORUMLUSU uygulamalarının, internet sitesi ve elektronik sistemlerinin, sosyal medya 

hesaplarının ve fiziki ortamlarının veri güvenliği kapsamında tüm gerekli teknik ve idari tedbirlerin 

alınması, 

 Web ve mobil kanallarda özel içeriklerin, somut ve soyut faydaların tasarlanması ve iletilebilmesi, 

 Müşteri memnuniyetinin ölçülmesi, arttırılması ve araştırılması, 

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

makamlara bildirilmesi, 

 İlgili mevzuat uyarınca kamu kurum ve kuruluşları ile talep edilen bilgilerin paylaşılması, 

 İnsan kaynakları politikaları çerçevesinde işe alım süreçlerinin yürütülmesi, iş başvurularının 

uygunluğunun değerlendirilmesi, sonuçlandırılması ve iş başvurusunda bulunan adaylar ile iletişime 

geçilmesi, 

 Sosyal medya ve diğer iletişim araçları kanalı ile kamuoyunun bilgilendirilmesi, 

 Hizmetlerimiz ile ilgili olarak öncesi ve sonrası durumu gösterir fotoğrafların ve video kayıtlarının, 

sosyal medya ve çeşitli mecralarda paylaşılarak verilen hizmetin kalitesi ve süreçleri ile ilgili 

tanıtımların yapılması, 

 

Yukarıda belirtilen “Kişisel ve Özel Nitelikli Verilerimin”; VERİ SORUMLUSU ve dış hizmet sağlayıcıların 

bünyesinde fiziki ve elektronik arşivlerde büyük bir titizlik ve mevzuat hükümlerine riayet edilerek muhafaza 

edilebileceği konusunda detaylı olarak bilgilendirildim. 

 

Kişisel Verilerin Aktarılması 

 

Kişisel verilerim; 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması 

Hakkında Kanun, bu kanuna yönelik çıkartılan Abonelik Sözleşmeleri Yönetmeliği, Mesafeli Sözleşmeler 

Yönetmeliği, 6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun, Özel Beden Eğitimi Ve Spor 

Tesisleri Yönetmeliği, 4857 sayılı İş Kanunu, 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası 

Kanunu, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu ve sayılanlarla sınırlı olmaksızın 

sair tüm kanunlar, bu kanunlara bağlı yönetmelikler, tebliğ ve diğer tüm yasal düzenlemeler ile ilgili 

mevzuatta belirtilen hükümler çerçevesinde ve yukarıda açıklanan amaçlarla;   

 

 Sosyal Güvenlik Kurumu ile, 

 Emniyet Genel Müdürlüğü ve diğer kolluk kuvvetleri ile, 

 Adli makamlar ile, 

 Yetki vermiş olduğum kanuni temsilciler ile, 

 Çalışmakta olduğunuz avukatlar, vergi danışmanları, muhasebeciler ve denetçiler de dâhil olmak 

üzere danışmanlık aldığınız üçüncü kişiler ile, 

 Düzenleyici ve denetleyici kurumlar ve resmi merciler ile, 

 Faturalandırmamın işverene yapılacak olması durumunda bu amaçla işverenim ile, 

 VERİ SORUMLUSU olarak hizmetlerinden faydalandığınız veya işbirliği içerisinde olduğunuz 

tedarikçiler, destek hizmet sağlayıcıları, arşiv hizmeti sağlayıcıları ve iş ortaklarınız (daha detaylı 

bilgi için VERİ SORUMLUSU’ na yazılı başvurarak bilgi edinebileceğimi biliyorum) ile 

paylaşılabilecektir. 

 

Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi 

 

Kişisel verilerimin, her türlü sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar ve 

VERİ SORUMLUSU’ nun faaliyet konusuna dahil her türlü işin yasal çerçevede yürütülebilmesi ve bu 

kapsamda VERİ SORUMLUSU’ nun akdi ve kanuni yükümlülüklerini tam ve gereği gibi ifa edebilmesi için 

toplanmakta ve işlenmekte olduğu konusunda bilgilendirildim. 

 

İşbu kişiler verilerimin toplanmasının hukuki sebebi; 

 

 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, 
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 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, bu kanuna yönelik çıkartılan Abonelik 

Sözleşmeleri Yönetmeliği, Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği,  

 6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun,  

 Özel Beden Eğitimi Ve Spor Tesisleri Yönetmeliği,  

 4857 sayılı İş Kanunu,  

 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu,  

 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu,  

 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu, 

 213 sayılı Vergi Usul Kanunu ve sayılanlarla sınırlı olmaksızın sair tüm kanunlar, bu kanunlara bağlı 

yönetmelikler, tebliğ ve diğer tüm yasal düzenlemeler 

 Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi ve Mahremiyetinin Korunması Yönetmeliği, 

 Açık rızanın bulunması  

 

ve sair ilgili mevzuat hükümleridir. 

 

Ayrıca, Kanun’un 6. maddesi 3. fıkrasında da belirtildiği üzere sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler 

ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbı teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin 

yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü 

altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından açık rızam aranmaksızın işlenebileceğini 

biliyorum. 

 

Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız 

 

Kişisel verisi işlenen gerçek kişilerin, 6698 sayılı Kanunun 11. maddesi uyarınca sahip olduğu haklar 

aşağıdaki gibidir; 

 

 Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, 

 Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, 

 Kişisel sağlık verilerime erişim ve bu verileri isteme, 

 Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, 

 Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarılıp aktarılmadığı öğrenme ve aktarılıyor ise 

aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, 

 Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu 

kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 

 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, 

işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok 

edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere 

bildirilmesini isteme, 

 İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi 

aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, 

 Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın 

giderilmesini talep etme. 

 

Kanun kapsamındaki taleplerimi; spor salonlarınızdan fiziken veya https://globalemsfitness.com/ web 

sitesinde yer alan İlgili Kişi Başvuru Formunu doldurarak formun imzalı bir nüshasını “Yeşilbahçe Mah. 

Metin Kasapoğlu Cd. 1. Baysal No:65A Muratpaşa/Antalya” adresine kimliğimi tespit edici belgeler ile 

bizzat elden iletebileceğimi, noter kanalıyla veya 6698 sayılı Kanun’da belirtilen diğer yöntemler ile 

gönderebileceğimi, ilgili formu VERİ SORUMLUSU’ na daha önce bildirmiş olduğum ve VERİ 

SORUMLUSU sisteminde kayıtlı bulunan e-posta adresim üzerinden info@globalemsfitness.com mail 

adresine güvenli elektronik imzalı olarak gönderebileceğimi,  

 

GLOBAL EMS FITNESS SAĞ. VE SPOR TES. VE EKİP. A.Ş. tarafından hazırlanan Kişisel Verilerin 

İşlenmesi Hakkında Aydınlatma Metnini okuduğumu ve anladığımı, 

 

 

https://globalemsfitness.com/
mailto:info@globalemsfitness.com
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Kişisel Verilerin İşlenmesi Hakkında Aydınlatma Metninde detaylı olarak yer alan kişisel verilerimin 

işlenme amaçları, aktarıldığı kurum, kuruluş ve şirket, toplanma yöntemleri ve hukuki sebepleri, kişisel 

verilerimin korunmasına yönelik haklarım, veri güvenliği ve başvuru hakkıma dair bilgilendirildiğimi, 

 

Kişisel ve Özel Nitelikli kişisel verilerimin; sözleşmenin ifası, kanunda açıkça öngörülmesi, VERİ 

SORUMLUSU’ nun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması ve kamu sağlığının 

korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile 

finansmanının planlanması ve yönetimi amaçları ile gerektiği ölçüde işlenmesi ve aktarılması halleri 

haricinde Kişisel Verilerin İşlenmesi Hakkında Aydınlatma Metninde belirtilen hususlara uygun olarak 

muhafaza edilmesi, işlenmesi ve aktarılmasını, 

 

 

AÇIK RIZAM ile KABUL EDİYORUM. 

 

KABUL ETMİYORUM 

 

ONAM 

 

Kendi el yazınız ile “Okuduğumu anladım ve açık rızam vardır” yazınız: 

 

……………………………………………………………………….. 

 

Müşteri Adı/Soyadı…………………………………………………… 

 

İmza:………………. ………………………………………………...Tarih:…/…/20… 

 

 

 

Müşteri Yakını  

Adı Soyadı:……………………………………İmza:…………Tarih:……./……./………Saat:….. 

Yakınlık Derecesi: ………………………….. 

Müşteri Yakınından Onam Alınma Nedeni: 

 Müşteri 19 yaşından gün almamış (Her iki ebeveynden -anne ve baba- imza alınır. Ancak boşanmış 

aile ise imza velayet sahibi ebeveynden alınır) 

 Temyiz kudretine haiz değil /karar verme yetisi yok (Vasisi ya da yasal temsilcisinden imza alınır) 

 

 

Tercüman (Müşterinin Dil /İletişim Problemi var ise) 

Görüşüme göre tercüme ettiğim bilgiler müşteri /müşteri yakını tarafından anlaşılmıştır. 

Tercüme Yapanın Adı Soyadı :………………………….…………………………………….. 

İmza: …………Tarih: …../……./……… Saat:…… 

 

 

 

 


