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•

1. Bu Politikanın Genel Bilgileri ve Kapsamı

The Academys ESpor Hizmetleri Teks. San. Ve Tic. A.Ş., Çamlık Mah. Muhsin Yazıcıoğlu
Cad. Özen İş Merkezi Blok No:2b Çekmeköy/ İstanbul (“The Academys”), Organizasyon
sırasında ve http://akgenclikespor.com adresinden erişilebilen AK Gençlik Espor Turnuvası
süresince toplanan ve daha sonra işlenen kişisel verilere ilişkin aşağıdaki kuralları
benimsemiştir. ("Turnuva").

The Academys, 6698 sayılı Türkiye Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun ("KVKK") 10.
maddesinden ve AB Genel Veri Koruma Yönetmeliğinin ("GDPR") 12, 13 ve 14.
Maddelerinden kaynaklanan açıklama yükümlülüğünü yerine getirmek için işbu Politikayı
hedef kitle olan Turnuva katılımcılarına ve Turnuva'ya katılabilmek için başvuru formunu
dolduran kişilere sunar.
Kişisel hakkında ek bilgiler: The Academys'in Turnuvayla ilgili kişisel veri işlemesi (Çerez
Politikası) 'nda bulunabilir.
•

The Academys, mevcut mevzuattaki değişikliklere uygun olarak bu Politikayı herhangi
bir zamanda güncelleme hakkını saklı tutar.

•

2. Veri Sorumluları, Ortak Kontrolörlük

("KVKK ve GDPR") uyarınca, kişisel verileriniz The Academys tarafından kişisel veri
denetleyicisi sıfatıyla işlenecektir, yani The Academys burada açıklanan kişisel verilerinizi
işleme amaçlarını ve yöntemlerini belirler ve veri dosyalama sisteminin kurulması ve
yönetiminden aşağıda açıklandığı gibi sorumludur.
Bununla birlikte, Turnuva yalnızca The Academys tarafından değil birkaç kuruluş tarafından
ortaklaşa düzenlendiğinden, The Academys ve bu diğer kuruluşlar kişisel verilerinizi
aralarında paylaşır ve bu nedenle GDPR Madde 26'da kendilerine atfedilen anlam dahilinde
ortak kontrolör olarak kabul edilirler.
Kişisel verilerinizin ortak kontrolörleri aşağıdaki tüzel kişiler olacaktır:
•

•

The Academys
3. Hangi kişisel veri işlenmektedir

•

- Turnuvaya kayıt formu aracılığıyla kaydolan oyuncuların kişisel verileri
(https://akgenclikespor.com/index.php/pubg-basvuru-formu/)
(https://akgenclikespor.com/index.php/zula-basvuru-formu/)
(https://akgenclikespor.com/index.php/pubg-mobile-basvuru-formu/)
(https://akgenclikespor.com/index.php/fifa-21-basvuru-formu/)

•

Turnuva web sitesi ziyaretçilerinin kişisel verileri - bu verilerin işlenmesi Çerez
Politikasında ayrıntılı olarak açıklanmıştır.
3.1. Turnuvaya Kayıtla İlgili Veriler

•

•

•

Kayıt formunu dolduran kişiden (bu kişi takım üyeleri adına kayıt formuna olduran
biri de olabilir): adı, soyadı, yaşı, yaşadığı şehir, e-posta adresi, takım etiketi, takım
adı, telefon numarası, Discord adı, (FIFA21 katılımcılarına özel) PSN ID’si, bilgileri
istenecektir.
Oyunculardan: E-posta adresi, takım etiketi, takım adı, Discord adı, (FIFA21
katılımcılarına özel) PSN ID’si, yaşı, yaşadığı şehir, oyun içi adı ve oyuncu adı
bilgileri istenecektir.

•
3.2. Oyuncunun Turnuva Başarılarıyla İlgili Veriler
Oyuncunun takımının genel performansı, oyuncunun bireysel performansı, oyuncunun
takımının son konumu (sıralaması), oyuncunun takımının kazandığı kupalar / ödüller,
oyuncunun kazandığı kupalar / ödüller,
•

4. Kişisel Verilerin Hangi Amaçlarla Kullanılacağı
4.1. Turnuvaya Kayıtla İlgili Veriler

•

•

•

Zorunlu kişisel veriler şu amaçlarla kullanılır::
•

o Turnuvanın organizasyonu ve yürütülmesi,

•

o ekip lideri ile e-posta iletişimi,

•

o Turnuva web sitesinde yayınlama

•

o istatistiksel ve pazarlama analizleri.

Zorunlu olmayan veriler, The Academys'in Turnuvaya kaydolan oyuncu türlerini daha
iyi anlamasına yardımcı olmak için yani istatistiksel ve pazarlama analizleri için
kullanılır.

•
4.2. Oyuncuların Kişisel İlgi Alanlarına İlişkin Veriler
Bu veriler şunlar için kullanılır:
•

İstatistiksel ve pazarlama analizleri, yani The Academys'e ve diğer ortak
organizatörlere, sponsorlara Turnuvaya kayıt olan oyuncu türlerini daha iyi
anlamalarında yardımcı olmak için,

•

Oyuncuların ilgi alanlarına veya diğer özelliklere dayalı olarak hedeflenen
pazarlama iletişimi (örneğin, oyuncunun ilgi alanlarına veya diğer özelliklere
göre uyarlanmış içeriğe sahip e-postalar göndermek).

•
4.3. Oyuncunun Turnuva Başarılarıyla İlgili Veriler
Bu veriler şunlar için kullanılır:
- Turnuva web sitesinde yayınlanması,
- başka yollarla ve başka medyada yayınlanması,
- Takımlara ve oyunculara kupa / ödül verilmesi.
•
4.4. Kişisel Verilerin Ortaklarımızla Paylaşılması
The Academys'in zorunlu ve isteğe bağlı kişisel verileri paylaştığı organizatörler ve
sponsorlar, bu verileri veri sorumlusunun KVKK ve GDPR'deki yükümlülüklerine uygun

olarak saklayacaklar, ve kişisel verileri, KVKK ve GDPR'ye uygun bir şekilde korunmadığı
yurtdışındaki hiçbir kişi veya kurum ile paylaşmayacaklardır.
Kişisel verilerin işlenme amacı dışında kullanılmasına neden olan taraf doğrudan hukuki ve
cezai sorumluluğa tabidir.

•

5. Kişisel Veri İşlemenin Yasal Dayanağı Nelerdir
5.1. Turnuvaya Kayıtla İlgili Veriler

•

•

Zorunlu kişisel verilerin işlenmesi, oyuncu ile The Academys arasındaki sözleşme
ilişkisine dayanmaktadır (Madde 5 (2) c) KVKK ve Madde 6 (1) (b) GDPR). Verilerin
işlenmesi, The Academys tarafından sözleşmenin yerine getirilmesi, yani oyuncunun
Turnuvaya katılabilmesi ve kupalar / ödüller için rekabet edebilmesi için gereklidir.

•

Zorunlu olmayan kişisel verilerin işlenmesi Akademilerin meşru menfaatine
dayanmaktadır (Madde 5 (1) f) KVKK ve Madde 6 (1) (f) GDPR).

5.2. Oyuncuların Kişisel İlgi Alanlarına İlişkin Veriler

•

İşleme, oyuncunun iznine dayanır (Madde 5 (1) KVKK ve Madde 6 (1) (a) GDPR). Onay,
oyuncu için herhangi bir olumsuz sonuç olmaksızın herhangi bir zamanda
gdpr@theacademys.com.tr adresine bir e-posta gönderilerek geri çekilebilir. Rızanın geri
alınması, geri çekilmeden önce rızaya dayalı işlemenin hukuka uygunluğunu
etkilemeyecektir.
•
•

•
•

5.3 3. Oyuncunun Turnuva Başarılarıyla İlgili Veriler
Turnuva başarılarının Turnuva web sitesinde yayınlanması ve ödüllerin / kupaların
verilmesi amacıyla verilerin işlenmesi, oyuncu ile The Academys arasındaki sözleşme
ilişkisine dayanmaktadır (Madde 5 (2) c) KVKK ve Madde 6 (1) (b ) GDPR),
Turnuva başarılarının başka yollarla ve diğer medyada yayınlanması The Academys'in
meşru menfaatine dayanmaktadır (Madde 5 (1) f) KVKK ve Madde 6 (1) (f) GDPR).
5.4. Kişisel Verilerin Ortaklarımızla Paylaşılması

Verileri ortaklarımızla paylaşmanın yasal dayanağı (6. madde) oyuncunun rızasıdır (Madde 5
(1) KVKK ve Madde 6 (1) (a) GDPR).
•

6. Kişisel Verileri Kimlerle Paylaşıyoruz

•

Diğer ortak denetleyicilere (2. Nokta) ek olarak, kişisel verileri aşağıdaki kuruluşlarla
paylaşır veya bunlara erişim izni veririz:

Turnuva için ortaklarımız: Uygun düzeyde kişisel veri korumasını sağlamak için teknik ve
organizasyonel önlemleri aldıkları kontrol edilmiş ve kişisel verilerle ilgili hak ve
yükümlülükleri, The Academys ile her bir ortak arasında imzalanan yazılı sözleşmelerde
belirtilmiştir.

•

•

Düzenleyici ve denetleyici makamlar, The Academys'in tabi olduğu yasa kapsamında
kişisel verilerinizi açıkça talep etmeye yetkili kamu kurum veya kuruluşları.

•

The Academys'in tabi olduğu yasa uyarınca bunu yapmak zorunda olduğunda veya
haklarımızı savunurken veya iddialarımızı uygularken mahkemelere erişim izni
veririz..

•

Kişisel veri işleyicileri: The Academys ile bu tür işlemciler arasında imzalanan yazılı
sözleşmelere dayanarak ve The Academys tarafından kendilerine verilen yetki
çerçevesinde kişisel verileri The Academys adına işleyen varlıklar. İşleyiciler şunları
içerir:
•

o web barındırma sağlayıcıları,

•

o web geliştiricileri,

•

o muhasebe hizmetleri sağlayıcıları

7. Kişisel Verileri Ne Kadar Süre Tutuyoruz (Saklama Süresi)

Burada aksi belirtilmedikçe, kişisel verileriniz yalnızca işleme amacına ulaşmak için gereken
süre boyunca işlenecek ve saklanacaktır.
•
7.1. Turnuvaya Kayıtla İlgili Veriler
Veriler Turnuvanın bitiminden itibaren 2 yıl süreyle saklanır.
•
7.2. Oyuncuların Kişisel İlgi Alanlarına İlişkin Veriler
Veriler, işleme izni geçerli olduğu sürece saklanır.
•
7.3 Oyuncunun Turnuva Başarılarıyla İlgili Veriler
Veriler Turnuvanın bitiminden itibaren 2 yıl süreyle saklanır.

•
7.4. Kişisel Verilerin Ortaklarımızla Paylaşılması
Ortaklarımız, The Academys'de yürürlükte olan aynı saklama sürelerine sözleşmeye bağlı
olarak bağlı kalmıştır.
•

Saklama süresi sona erdiğinde, kişisel verileriniz The Academys’in ve ortaklarının veri
tabanlarından silme, yok etme veya geri alınamaz anonimleştirme yöntemleriyle
kaldırılacaktır.

•

Kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesine ilişkin usul ve
esaslar ilgili yönetmelikte düzenlenmiştir. (Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi
veya Anonim Hale Getirilmesine İlişkin Yönetmelik madde 7,8,9,10,11,12)

•

8. Kişisel Verileri Nerede Saklıyoruz

Kişisel veriler Türkiye sınırları içindeki sunucularda saklanmaktadır.

•
•

9. Kişisel Verileri Nasıl Koruyoruz

•

The Academys uygun güvenliği sağlar ve kişisel verilerinizin hukuka aykırı olarak
işlenmesini önlemek, hukuka aykırı erişim ve manipülasyonu önlemek, kişisel verileri
korumak için bireylerin temel hak ve özgürlükleri, özellikle özel hayat hakkı ve kişisel
verileri korumak amacıyla düzenlenen Yasalar ve Yönetmelikler uyarınca kayıp ve
hasarı önlemek amacıyla tüm teknik ve kurumsal önlemleri alır.

•

Gereksiz gecikme olmaksızın ve her halükarda talebinizi aldıktan sonra bir ay içinde
bilgi veya geri bildirim sağlayacağız.

•

Aşağıdaki haklara sahipsiniz:

•

10.1. Rızayı Geri Çekme Hakkı

Kişisel verilerinizin işlenmesine yönelik onayınızı istediğiniz zaman geri çekebilirsiniz. Onay,
adresine gönderilen yazılı bir beyanname ile geri alınabilir.

•

10.2. Kişisel Verilere Erişim Hakkı

Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğine dair The Academys'den onaylama alma ve bu
durumda kişisel verilere ve aşağıdaki bilgilere erişim hakkına sahipsiniz: işlemenin amaçları,
ilgili kişisel veri kategorileri, kullanıcıları, saklama süresi veya bu süreyi belirlemek için
kullanılan kriterler, kişisel verilerin sizden toplanmadıysa kaynağı, otomatik karar vermenin
varlığı, ilgili mantık hakkında profil oluşturma ve anlamlı bilgilerin yanı sıra bu tür işlemenin
sizin için önemi ve öngörülen sonuçları dahil.

•

10.3. Kişisel Verileri Düzeltme Hakkı

The Academys'in gecikmeden gerçekleştirmesi gereken yanlış kişisel verilerin düzeltilmesini
The Academys'den talep etme hakkına sahipsiniz.
•

10.4. Kişisel Verileri Silme Hakkı (Unutulma Hakkı)

•

Aşağıdaki nedenlerden biri söz konusu olduğunda The Academys'den kişisel
verilerinizi gereksiz bir şekilde gecikmeden silmesini talep etme hakkına sahipsiniz:
•
•
•
•
•
•

kişisel verilerin toplanması veya başka bir şekilde işlendiği amaçlarla bağlantılı olarak
artık gerekli değilse,
rızasını geri çektiyseniz ve daha fazla işlem için başka yasal gerekçe bulunmuyorsa,
kişisel verilerinizin işlenmesine itiraz ettiyseniz ve işleme için ağır basan meşru
gerekçeler bulunmuyorsa,
kişisel verilerinizin hukuka aykırı olarak işlenmiş olması,
AB veya Türkiye'deki yasal bir yükümlülüğe uymak için kişisel verilerin silinmesi
gerekmesi,
kişisel veriler, bilgi toplumunun teklifine ilişkin olarak toplanmışsa.

•
•

10.5. İşlemenin Kısıtlanması Hakkı

•

Aşağıdakilerden birinin geçerli olduğu durumlarda Acadmys'ten işlem kısıtlamasını
talep etme hakkına sahipsiniz:
•
•
•

•

The Academys'in kişisel verilerin doğruluğunu onaylamasına olanak tanıyan bir süre
boyunca kişisel verilerin doğruluğuna itiraz ederseniz,
işlemenin yasa dışı olması ve kişisel verilerin silinmesine karşı çıkıp bunun yerine
kullanımlarının kısıtlanmasını talep ederseniz,
The Academys artık işleme amaçları için kişisel verilere ihtiyaç duymamaktaysa,
ancak yasal iddiaların oluşturulması, uygulanması veya savunulması için sizin
tarafınızdan istenmekteyse,
The Academies'in meşru gerekçelerinin haklarınızı geçersiz kılıp kılmadığının
doğrulanmasını bekleyen işlemlere itiraz ettinizse.

•

10.6. Veri Taşınabilirliği Hakkı

•

The Academys'e sağladığınız sizinle ilgili kişisel verileri yapılandırılmış, yaygın olarak
kullanılan ve makine tarafından okunabilir bir biçimde alma hakkına sahipsiniz ve bu
tür verileri The Academys'ten engel olmaksızın başka bir denetleyiciye iletme hakkına
sahipsiniz:hangi durumlarda:
•
•

işlemin izne veya sözleşmeye dayalı olduğu durumlarda ve
- İşlemin otomatik araçlarla gerçekleştirildiği durumlarda.

Veri taşınabilirliği hakkını kullanırken, kişisel verilerinizin, teknik olarak mümkünse,
doğrudan The Academys'den seçtiğiniz başka bir denetleyiciye iletilmesini sağlama hakkına
sahipsiniz.

•

10.7. Veri İşlemeye İtiraz Etme Hakkı

Kişisel verilerin doğrudan pazarlama amacıyla işlendiği durumlarda, bu tür doğrudan
pazarlama ile ilgili olduğu ölçüde profil oluşturmayı da içeren bu tür pazarlama için kişisel
verilerinizin işlenmesine istediğiniz zaman itiraz etme hakkına sahipsiniz.

•

10.8. Denetim Otoritesine Şikayette Bulunma Hakkı

Bir denetim makamına şikayette bulunma hakkına sahipsiniz:

•

•

mutat meskeninizin, iş yerinizin veya iddia edilen ihlalin bulunduğu Avrupa Birliği
Üye Devletinde,

•

Türkiye'de https://sikayet.kvkk.gov.tr/ adresindeki şikayet formunu kullanarak Kişisel
Verileri Koruma Kurumu ile iletişime geçerek.
10.8. Tazminat Hakkı

Kişisel verilerinizin hukuka aykırı olarak işlenmesinden kaynaklanan zarar için yetkili bir
mahkeme nezdinde tazminat talep etme hakkına sahipsiniz.
The Academys ESpor Hizmetleri Teks. San. Ve Tic. A.Ş.

