
 

DOPİNG BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş. 

KATILIMCI AYDINLATMA METNİ 

Çifte Havuzlar Mah. Eski Londra Asfaltı Cad. Kuluçka Mrk. B2 Blok No: 151/1g İç Kapı No: 205 Esenler/ 
İstanbul adresinde hizmet sunan, Esenler Vergi Dairesi’ ne bağlı olarak 3101275788 VKN ile faaliyet 
gösteren Doping Bilişim Teknolojileri A.Ş. (“Doping Bilişim”) olarak, kişisel verilerinizin korunmasına ve 
güvenliğine önem göstermekteyiz. Bu sebeple de başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel 
hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verilerin korunması amacıyla düzenlenen 6698 sayılı Kişisel 
Verilerin Korunması Kanununun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uyarınca; kişisel verilerinizin 
toplanma şekilleri, işlenme amaçları, işlemenin hukuki nedenleri, aktarılan alıcı grupları ve haklarınız 
konularında Veri Sorumlusu olarak, sizleri aydınlatma yükümlülüğümüz çerçevesinde bilgilendirmek 
isteriz. 

İşlenen Kişisel Veriler: 
Doping Bilişim sponsorluğunda gerçekleştirilen deneme sınavına katılım sağlamanız dolayısıyla aşağıda 
yer alan verileriniz işlenecektir: 

• Kimlik Bilgileri: ad, soyad, yaş, imza 

• İletişim Bilgileri: telefon numarası 

• Müşteri İşlem Bilgisi: çağrı kayıtları 

• Diğer Bilgiler: sınıf bilgisi, sınav sonuç bilgileri 

 

1. Kişisel Verilerin İşleme Amaçları, Veri İşlemenin Hukuki Sebebi ve Kişisel Verileri Toplama 

Yöntemi 

Kimlik Bilgileri 

İşlenen Kişisel Veriler Kişisel Verileri İşleme 
Amaçları 

Kişisel Verilerin İşlenmesinin 
Hukuki Sebepleri 

Kişisel Verileri 
Toplama Yöntemleri 

• Ad, Soyad, yaş 

 

• Sınav sonucu hakkında 
bilgi verilmesi, 

• Doping Hafıza 
Ürünlerinin Tanıtım ve 
Satış Süreçlerinin 
Yürütülmesi  

Kişisel verileriniz, sayılan amaçların 
gerçekleştirilmesi doğrultusunda, 
KVKK’ nın 5’inci maddesinde 
belirtilen; 

• Açık rızanın alınması 

• hukuki sebebine dayanılarak 
işlenmektedir. 

Basılı formlar ve ilgili 
tarafından beyan 
edilen belgeler 
aracılığı ile 
toplanmaktadır. 

• Ad, Soyad, yaş 

•  

• Katılımcı deneyimini 
iyileştirmeye yönelik 
Doping Hafıza 
çalışmaları ve 
operasyonel süreçlere 
ilişkin stratejik 
planlama, analiz ve iş 
geliştirme 
çalışmalarının 
yapılması 

Kişisel verileriniz, sayılan amaçların 
gerçekleştirilmesi doğrultusunda, 
KVKK’nın 5’inci maddesinde 
belirtilen; 

• İlgili kişinin temel hak ve 

özgürlüklerine zarar vermemek 

kaydıyla, veri sorumlusunun 

meşru menfaatleri için veri 

işlenmesinin zorunlu olması 

hukuki sebebine dayanılarak 
işlenmektedir. 

Basılı formlar ve ilgili 
tarafından beyan 
edilen belgeler 
aracılığı ile 
toplanmaktadır. 



 

• İmza • Onam formlarının 
toplanması ve bu 
bakımdan faaliyetlerin 
mevzuata uygun 
yürütülmesi 

• Kişisel verileri 
işlenmesi süreçlerine 
ilişkin hukuki 
yükümlülüklerin yerine 
getirilmesi 

Kişisel verileriniz, sayılan amaçların 
gerçekleştirilmesi doğrultusunda, 
KVKK’nın 5’inci maddesinde 
belirtilen; 

• Veri sorumlusunun hukuki 
yükümlülüğünü yerine 
getirebilmesi için zorunlu 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 

Hukuki sebebine dayanılarak 
işlenmektedir. 

Basılı formlar ve ilgili 
tarafından beyan 
edilen belgeler 
aracılığı ile 
toplanmaktadır. 

İletişim Bilgileri 

• İşlenen Kişisel Veriler Kişisel Verilerin İşleme 
Amaçları 

Kişisel Verilerin İşlenmesinin 
Hukuki Sebepleri 

Kişisel Verileri 
Toplama Yöntemleri 

Telefon numarası • Sınav sonucu hakkında 
bilgi verilmesi, 

• Doping Hafıza 
Ürünlerinin Tanıtım ve 
Satış Süreçlerinin 
Yürütülmesi 

 

Kişisel verileriniz, sayılan amaçların 
gerçekleştirilmesi doğrultusunda, 
KVKK’nın 5’inci maddesinde 
belirtilen; 

• Açık rızanın alınması 

hukuki sebebine dayanılarak 
işlenmektedir. 

Basılı formlar ve ilgili 
tarafından beyan 
edilen belgeler 
aracılığı ile 
toplanmaktadır. 

Müşteri İşlem Bilgileri 

İşlenen Kişisel Veriler Kişisel Verilerin İşleme 
Amaçları 

Kişisel Verilerin İşlenmesinin 
Hukuki Sebepleri 

Kişisel Verileri 
Toplama Yöntemleri 

Çağrı kayıtları 

 

• Sınav sonucu hakkında 
bilgi verilmesi, 

• Doping Hafıza 
Ürünlerinin Tanıtım ve 
Satış Süreçlerinin 
Yürütülmesi, 

• Faaliyetlerin 
Mevzuata Uygun 
Yürütülmesi 

 

Kişisel verileriniz, sayılan amaçların 
gerçekleştirilmesi doğrultusunda, 
KVKK’nın 5’inci maddesinde 
belirtilen; 

• Veri sorumlusunun hukuki 
yükümlülüğünü yerine 
getirebilmesi için zorunlu 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 

Bilgi sistemleri ve 
elektronik cihazlar 
aracılığıyla 
toplanmaktadır.  



 

hukuki sebebine dayanılarak 
işlenmektedir. 

Diğer Bilgiler 

İşlenen Kişisel Veriler Kişisel Verilerin İşleme 
Amaçları 

Kişisel Verilerin İşlenmesinin 
Hukuki Sebepleri 

Kişisel Verileri 
Toplama Yöntemleri 

Sınıf, sınav sonuç 
bilgileri 

• Katılımcı deneyimini 
iyileştirmeye yönelik 
Doping Hafıza 
çalışmaları ve 
operasyonel süreçlere 
ilişkin stratejik 
planlama, analiz ve iş 
geliştirme 
çalışmalarının 
yapılması 

Kişisel verileriniz, sayılan amaçların 
gerçekleştirilmesi doğrultusunda, 
KVKK’nın 5’inci maddesinde 
belirtilen; 

• İlgili kişinin temel hak ve 

özgürlüklerine zarar vermemek 

kaydıyla, veri sorumlusunun 

meşru menfaatleri için veri 

işlenmesinin zorunlu olması 

hukuki sebebine dayanılarak 

işlenmektedir. 

Basılı formlar ve ilgili 
tarafından beyan 
edilen belgeler 
aracılığı ile 
toplanmaktadır. 

• Sınıf, sınav sonuç 
bilgileri 

• Sınav sonucu hakkında 
bilgi verilmesi 

• Doping Hafıza 
Ürünlerinin Tanıtım ve 
Satış Süreçlerinin 
Yürütülmesi 

Kişisel verileriniz, sayılan amaçların 
gerçekleştirilmesi doğrultusunda, 
KVKK’nın 5’inci maddesinde 
belirtilen; 

• Açık rızanın alınması 

Hukuki sebebine dayanılarak 
işlenmektedir. 

Basılı formlar ve ilgili 
tarafından beyan 
edilen belgeler 
aracılığı ile 
toplanmaktadır. 

 
2. Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği 

Kişisel verileriniz KVKK Md.28/1 çerçevesinde talep edilmesi halinde aydınlatma yükümlülüğü 
olmadan ve açık rızanız aranmadan ilgili makamlara aktarılabilir. Bunun dışında öngörülemeyen 
durumlarda da kişisel verileriniz kanunlarda açıkça belirtilmiş durumlarda talep edilmesi halinde 
kanunlarda belirtilen kamu kurumlarına ve kuruluşlarına (Bakanlıklar gibi idari makamlara) 
kanunda öngörülen amaç ve sınırlamalar dahilinde aktarılabilir. 
 

Aydınlatma yükümlülüğü olmayan ve açık rızanızı gerektirmeyen yasal yükümlülüklerimizin 
dışında; kanun m.8’de belirtilen şartlar çerçevesinde, 

• Gerçek veya özel hukuk tüzel kişi tedarikçilerimize ve iştirakçilerimize; yukarıda sayılan amaçlar 
ve hukuki sebepler kapsamında, 

• Rıza göstermeniz halinde, Doping Bilişim’ in hizmet faaliyetlerinin yerine getirilmesi amacı ile 
verilen hizmetler ve yukarıda belirtilen amaçlar kapsamında, bilişim teknolojileri, 
pazarlama/reklam/analiz faaliyetleri ya da uzmanlık gerektiren danışmanlık vb. hizmetlerini 
almak amaçlarıyla yurtiçi ve yurtdışında bulunan iş ortaklarına, tedarikçilere ve hizmet 
sağlayıcılara (elektronik ileti aracı hizmet sağlayıcıları, çağrı merkezi, cihazlar aracılığıyla kişisel 
veri toplayanlar, pazarlama/reklam/analiz hizmeti sağlayıcıları, veri tabanı ve sunucu hizmeti 
sağlayıcıları, altyapı bakım ve destek ve yazılım lisanslama hizmeti sağlayıcıları, e-fatura/e-arşiv 
fatura hizmeti sağlayıcıları, bağımsız denetim hizmeti sağlayıcıları, arşivleme ve cloud hizmeti 
verenler gibi) aktarmaktayız. 

 



 

3. İlgili Kişi Olarak Kişisel Verilerinizin İşlenmesi Bakımından Haklarınız 

Kişisel veri sahibi olarak dilediğiniz zaman KVKK’ nın 11. Maddesi uyarınca aşağıda belirtilen 
haklarınızı veri sorumlusu olan Doping ’den talep edebilirsiniz. Bu kapsamda sahip olduğunuz 
haklar aşağıdaki şekildedir:  

• Kişisel verilerin işlenip işlenmediğini öğrenme,  

• Kişisel veriler işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,  

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

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

• Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu 
çerçevede yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini talep etme,  

• KVKK’ ya ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini 
gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya 
Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik Hükümleri uyarınca bu verilerin 30 (otuz) gün 
içerisinde silinmesini, yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini 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 uğranması hâlinde zararın 
giderilmesini talep etme hakkına sahiptir. 

 

Başvuru Yöntemi  Başvurunun Yapılacağı Adres 

Şahsen Başvuru (İlgili Kişinin ya da yetkilisinin 

‘vasi/vekil’ bizzat gelerek yaptığı başvuru) 

Çifte Havuzlar Mah. Eski Londra Asfaltı Cad. 

Kuluçka Mrk. B2 Blok No: 151/1g İç Kapı No: 

205 Esenler/ İstanbul 

Noter Vasıtasıyla Başvuru 

Çifte Havuzlar Mah. Eski Londra Asfaltı Cad. 

Kuluçka Mrk. B2 Blok No: 151/1g İç Kapı No: 

205 Esenler/ İstanbul 

Güvenli Elektronik İmza ile Başvuru [Güvenli 

elektronik imza ile imzalanarak Kayıtlı 

Elektronik Posta (KEP) yoluyla başvurması] 

dopingbilisim@hs01.kep.tr 

Mobil İmza ya da E-posta ile Başvuru [İlgili kişi 

tarafından veri sorumlusuna daha önce 

bildirilen ve veri sorumlusunun sisteminde 

kayıtlı bulunan güvenli elektronik posta 

adresini kullanmak suretiyle] 

info@dopinghafiza.com 

 

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında bilgi talebi oluşması halinde aşağıda belirlenen 

yollarla kanunda belirlenen asgari unsurları taşımak kaydıyla bize ulaşabilirsiniz. Aynı zamanda 

sizlere kolaylık sağlamak adına şirketimizce oluşturulmuş başvuru formundan da bu başvuru 

yöntemlerini kullanırken faydalanabilirsiniz. (Tarafımıza yapacağınız başvurularda kullanmak için 

oluşturulmuş Başvuru Formumuz https://www.dopinghafiza.com/ sitesinde mevcuttur.)  
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