
VERİ SAHİPLERİNİN VERİLERİNİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN MUVAFFAKATNAME 

Umuma açık mekanlarda (kapalı ya da açık), tek başıma veya kalabalık içinde kendime ait 
hareketli ve/veya hareketsiz renkli pozitif ve/veya siyah beyaz negatif görüntümün, sesimin; 
süre, ülke, mecra ve tekrar sınırlaması olmaksızın radyo, televizyon, internet, elektronik 
dalga, dijital iletim, uydu, telli, telsiz, işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan teknik 
sistemlerle umuma yayma, çoğaltma, işleme, temsil etme, her türlü basılı-baskılı 
malzemelerde kullanma haklarımın, ortaya çıkan eserlerin tüm mali haklarını  (5846 sayılı 
Kanun’un 21, 22, 23, 24, 25 maddelerinde tanımlanan işleme, çoğaltma, yayma, umuma iletim 
ve temsil hakları) süresiz olarak Reklamüssü İletişim Hizmetleri AŞ’ye (“Sportnquiz”) 
devrettiğimi, söz konusu görüntüler ve seslerin 5846 sayılı Kanun kapsamında “eser” kabul 
edilmese dahi 5846 sayılı Kanun’un 86. maddesi uyarınca kullanım, umuma arz ve bu metinde 
belirtilen paylaşıma muvafakat ettiğimi, Nesine’nin söz konusu görüntüleri bizzat veya üçüncü 
kişiler aracılığı ile kullanmasına muvafakat ettiğimi; bu nedenle Nesine’den her ne ad altında 
olursa olsun herhangi bir hak ve alacak talebim olmadığını ve olmayacağını, işbu 
Muvafakatname’nin resmi merciler nezdinde her türlü yasal izin yerine geçeceğini; 

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca; 

• Bu metni imzalamamla birlikte veri sorumlusu konumundaki Sportnquiz tarafından, ad – 
 soyad, telefon ve e-postadan oluşan kimlik ve iletişim bilgilerim ile fotoğraf ve/veya   
 videom çekilerek temin edilen görüntümden oluşan kişisel verilerimin, Sportnquiz‘e   
 yukarıda verdiğim hakların kullanılması amacıyla toplanmasına, kullanılmasına,   
 işlenmesine, bu amaçla Sportnquiz ‘in hizmet aldığı üçüncü kişilerle, yukarıda anılan   
 üçüncü kişi hizmet sağlayıcılar ve yayıncı kuruluşlarla paylaşılmasına ve bahsi geçen   
 taraflarca belirtilen amaçların gerektirdiği sürece saklanmasına izin vermekte olduğum, 

Sportnquiz’e başvurarak kendimle ilgili;  

o Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,  

o Kişisel veri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,  

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

o Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,  

o Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,  



o İlgili mevzuatta öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok   
 edilmesini isteme,  

o İlgili mevzuat uyarınca yapılan düzeltme, silme ve yok edilme işlemlerinin, kişisel   
 verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,  

o İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle   
 aleyhime bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,  

o Kişisel verilerin yasal düzenlemelere aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramam  
 halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahip olduğum, ilgili hakları   
 kimliğimi tespit edecek belgelerle birlikte ıslak imzalı dilekçe vasıtası ile elden veya   
 noter aracılığı ile Abbasağa Mah. Yıldız Cad. No:49 / 7 Beşiktaş / İstanbul adresine veya 
 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu kapsamında düzenlenen güvenli elektronik imza ile  
 imzalayarak info@sportnsports.com adresine kayıtlı elektronik posta ile gönderilmesi   
 yolu ile veyahut Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen diğer yöntemlerle  
 kullanabilme haklarına sahip olduğum, hususlarında bilgilendirilmiş ve bu kapsamda   
 veri sorumlusunun kimliği, kişisel verilerimin hangi amaçla işleneceği, kimlere, ne   
 amaçla aktarılabileceği, kişisel veri toplamanın yöntem ve hukuki sebebi ile Kanun’un  
 11. maddesinde sayılı haklarımla ilgili aydınlatılmış olduğumu ve bu hususlara açık bir  
 şekilde rıza gösterdiğimi; 

gayrikabili rücu beyan ve kabul ederim. 


