KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN TEKNİK ADAM (ANTRENÖR) RIZA METNİ
İş sürekliliğinin sağlanması faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla teknik adam lisans işlemleri
kapsamında aşağıda işaretlediğim;
Kimlik fotokopisi üzerindeki din bilgisinden ibaret olan Felsefi İnanç, Din, Mezhep Ve Diğer
İnançlar bilgimin ☐
Sağlık raporları, PCR Test sonuçları ile antikor testi sonuçları, HES Kodu ve Covid 19 aşı
bilgilerimden ibaret olan Sağlık Bilgimin ☐
Özel nitelikli kişisel verimin / verilerimin işlenmesine açık rızam vardır.
İş sürekliliğinin sağlanması faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla teknik adam lisans işlemleri
kapsamında aşağıda işaretlediğim;
Kimlik fotokopisi üzerindeki din bilgisinden ibaret olan Felsefi İnanç, Din, Mezhep Ve Diğer
İnançlar bilgimin ☐
Sağlık raporları, PCR Test sonuçları ile antikor testi sonuçları, HES Kodu ve Covid 19 aşı
bilgilerimden ibaret olan Sağlık Bilgimin ☐
Özel nitelikli kişisel verimin / verilerimin, futbol faaliyetleri kapsamında iş ortaklarımıza, kulüplere,
teknik adam vekili ve temsilcilerine ☐
FIFA, UEFA, diğer Futbol Federasyonlarına ve Konfederasyonlara ☐
aktarılmasına açık rızam vardır.

Kamuoyunu bilgilendirme, iş sürekliliğinin sağlanması ve istatistiki veri oluşturma amacıyla, Türkiye
Futbol Federasyonu resmi web sitesinde yayınlanan haberler ve TFF Futbol Bilgi Bankası’nın yönetimi
faaliyetleri kapsamında aşağıda işaretlediğim;
Ad Soyad, doğum yeri, doğum tarihinden ibaret olan kimlik verimin
Fotoğraftan ibaret olan görsel ve işitsel verimin
Sözleşme başlangıç ve bitiş tarihlerimin
Lisans türümün
Lisans veriliş tarihinin
Lisans numaramın
Kulüp ve takım bilgimin
Kulüp ve Takımdaki Görevimin
Statü bilgimin
Sarı ve kırmızı kart ceza bilgilerimin
Maç bilgilerinin
☐

☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐

Herkese açık bir şekilde web sitesinde paylaşılmasına
Futbol faaliyetleri kapsamında iş ortaklarımıza, kulüplere, teknik adam vekili ve
temsilcilerine
☐
FIFA, UEFA, diğer Futbol Federasyonlarına ve Konfederasyonlara

☐

aktarılmasına açık rızam vardır.

☐

Kulübümün oynayacağı müsabakalarda, resmi yayıncı kuruluşlar veya Türkiye Futbol Federasyonu
veya yetkilendirdiği diğer üçüncü kişiler tarafından;
Müsabaka öncesi, esnası ve sonrasına ilişkin görüntülerimin,

☐

İsim ve Soy ismimim,

☐

İstatiksel veri olarak veya analiz yapılması için ticari amaçlarla Türkiye Futbol Federasyonu tarafından;
işlenmesine, kullanılmasına ve saklanmasına,

☐

İşaretlediğim verilerin ticari amaçlarla Türkiye Futbol Federasyonu’nun iş ortaklarına veya
tedarikçilerine aktarılmasına,

☐

İşaretlediğim verilerin istatistiksel veri olarak veya analiz yapılması için olarak kamuoyu ile
paylaşılmasına
Açık rızam vardır.
İsim, Soyisim,
Tarih, imza

☐

