
KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ AYDINLATMA METNİ 

Galatasaray Dijital Satış ve Pazarlama A.Ş. (“Galatasaray”) olarak başta temel hak ve özgürlükleri 
koruması olmak üzere özel hayata ilişkin gizliliğin korunması, bilgi güvenliğinin sağlanması ve 
korunması, etik değerlere saygı öncelikli prensiplerimiz arasında yer almaktadır. 6698 sayılı Kişisel 
Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) kapsamında Veri Sorumlusu sıfatına haiz olan Şirketimizin 
KVKK’nın 10. maddesinden doğan aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmek üzere kişisel 
verilerinizin korunmasına ilişkin aşağıdaki açıklamalarımız bilginize sunulmaktadır.  

Kişisel Verilerin İşlenme ve Aktarılma Amacı  

Galatasaray olarak online platformumuzun kullanımınıza sunulması, platformda kullanıcı profilinizin 
oluşturulması, ürün ve hizmetlerimizden sizi faydalandırmak için gerekli çalışmaları gerçekleştirmek, 
katıldığınız kampanyalardan faydalanmanızın sağlanması, bizimle kendi tercihiniz doğrultusunda 
onayınıza istinaden paylaşmış olduğunuz fotoğraf, video veya ses kayıtlarınızın mobil uygulamamız 
içerisinde ve Galatasaray’a ait diğer sosyal medya mecraları üzerinde konumlandırılması,  talep ve 
şikayetlerinizin yanıtlanması, Galatasaray tarafından sunulan ürün ve hizmetlere ilişkin sizlere bilgi 
sağlamak, ürün ve hizmetlerimizin sizlerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre 
özelleştirilerek size önerilmesi, sponsorlarımız ve iş ortaklarımıza ilişkin içerik, fırsat ve yeniliklerden 
sizi haberdar etmek, online platformumuzun geliştirilmesi, muhasebe ve finans süreçlerimizin 
yürütülmesi, kanuni yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi, bilgi teknolojileri altyapılarının 
oluşturulması ile bilgi güvenliğine ilişkin süreç ve operasyonların yürütülmesi ve denetimi, dijital 
ortamları kullanımı sırasında elde edilen kişisel veriler site/uygulamanın işletilmesi ve yönetilmesi, 
site/uygulamaya ilişkin kullanıcı deneyiminin iyileştirilmesi ve geliştirilmesine yönelik çalışmaların 
yürütülmesi, site/uygulamanın hangi şekillerde kullanıldığının tespit edilmesi, konum odaklı araçların 
kullanımının sağlanması ve desteklenmesi, mevcut ise çevrimiçi hesapların yönetimi ve bulunulan 
konumda kullanılabilecek olan hizmetlere ilişkin bilgilendirmelerin yapılması, veri tabanı oluşturarak, 
listeleme, raporlama, doğrulama, analiz ve değerlendirmeler yapmak, istatistiki bilgiler üretmek, 
kullanıcı deneyimine yönelik segmentasyon, kullanıcı profili oluşturma, tekilleştirme, veri 
zenginleştirme faaliyetleri gerçekleştirmek ve gerektiğinde gizlilik koşullarına uymak kaydı ile bunları 
işin uzmanları üçüncü kişiler ile paylaşmak, Galatarasay’ın ve Galatarasay ile iş ilişkisi içerisinde olan 
kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin teminini sağlamak, Galatasaray’ın ticari ve iş stratejilerinin 
belirlenmesi amacıyla aşağıda yer verilerin veri kategorilerinde sayılan kişisel verileriniz elektronik 
ortamda işlenmektedir.  

• Kimlik Bilgileri (ad-soyad, doğum tarihi, cinsiyet, T.C. kimlik numarası)  
• İletişim bilgisi (e-mail adresi, cep telefonu numarası) 
• Meslek Bilgileri (öğrenim durumu) 
• Görsel ve İşitsel Kayıtlar 
• Lokasyon/coğrafi konum verisi (online platformumuzu kullandığınızda elde edinilen lokasyon 

verileri) 
• Müşteri işlem bilgisi (Galatasaray Storeda müşteri olarak gerçekleştirdiğiniz alışverişlere 

ilişkin bilgiler, özgün kullanıcı bilgisi) 
• Finansal bilgi 
• Pazarlama bilgisi  
• İşlem Güvenliği Bilgisi (Cihaz kimliği, cihaz türü vb. erişim sağlanan cihaz bilgileri, sayfa 

görüntüleme istatistikleri, sayfa trafik bilgileri, yönlendirilen URL, reklam verileri, IP adresi, 
göz atma geçmişi, web log bilgileri vb) 

• Diğer Bilgiler (veri sahibi yakını bilgisi, talep ve şikayet içeriği, kişisel ilgi alanlarınız, zevk 
ve beğenilerinize uygun hizmet ve ürünler sunabilmemiz için gerçekleştirdiğimiz anketler 
aracılığı ile edindiğimiz en sevdiğiniz futbolcu, çalınmasını istediğiniz marş gibi bilgiler, çerez 
vasıtasıyla tutulan bilgiler, boy, kilo, beden vb. fiziksel özellik bilgisi) 



Kişisel verileriniz, yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilebilmesi için gerektiği ölçüde ve bu 
amaçlarla sınırlı olmak kaydıyla online SMS/E-mail gönderimi için birlikte çalıştığımız firmalar, 
reklam ajansları, bilgi teknolojileri desteği aldığımız firmalar gibi hizmet aldığımız taraflarla 
paylaşılmaktadır. 

Ek olarak kişisel verileriniz Galatasaray’ın bağlı olarak faaliyet gösterdiği ve organik bir bağ ile bağlı 
olduğu Galatasaray Spor Kulübü derneği ve bağlı ortaklıkları ile kanundan doğan 
yükümlülüklerimizin ya da şirket politikalarımızın, iç denetim, risk yönetimi ve raporlama 
yükümlülüklerimizin ve yukarıdaki amaçların yerine getirilmesi amaçlarıyla paylaşılmaktadır. Kişisel 
verileriniz hak ve menfaatlerimizin savunulması için gerekli olduğunda avukatlar, noterler, denetçiler 
ve danışmanlar ile diğer ilgili resmi kurum ve kuruluşlarla paylaşılabilmektedir.  

Uygulamamız içerisinde GS Store’dan ürün almak istemeniz durumunda GS Store'a 
yönlendirilmektesiniz. Bu kapsamda alışverişleriniz dolayısıyla gerçekleştirilen kişisel veri işleme 
faaliyetlerinin Galatasaray Mağazacılık ve Per. A.Ş. tarafından gerçekleştirildiğini ve Galatasaray 
Dijital Satış ve Pazarlama A.Ş veri tabanları aracılığı ile herhangi bir kişisel veri işleme faaliyeti 
gerçekleştirilmediğini belirtmek isteriz. 

Bununla birlikte GS Store deneyiminizi en iyi şekilde sunmak amacıyla kullandığımız belirli teknik 
entegrasyonlar bulunduğunu belirtmek isteriz. Söz konusu teknik entegrasyonlar neticesinde kişisel 
verileriniz iş ortaklarımızın erişime açılmakta ve birtakım kişisel verileriz kullandığımız bulut 
sistemleri nedeniyle yurt dışına aktarılmaktadır. Yurt dışına aktarılan kişisel verileriniz KVKK m.9’a 
uygun olarak aktarılmaktadır. 

Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi 

Kişisel veriler, Şirketimiz tarafından kişisel veri sahiplerine açıkça ve anlaşılabilir bir şekilde yazılı 
bilgilendirmede bulunularak, gerekmesi halinde açık rızaları alınarak, hukuka ve dürüstlük kurallarına 
uygun, yukarıda açıkça belirtilen meşru amaçla bağlantılı ve sınırlı olarak, ölçülülük prensibi 
çerçevesinde toplanmakta, kullanılmakta, kaydedilmekte, depolanmakta ve işlenmektedir. 

Kişisel verileriniz, KVKK m. 5/1, 5/2 ve 9 altında yer alan aşağıdaki hukuki sebepler çerçevesinde 
işlenmekte ve yukarıda yer alan kişi ve kurumlarla paylaşılmaktadır:  

- Açık rızanız 

- Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin 
taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması 

- 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. 

Kişisel verilerinizi işlemek için KVKK kapsamında gerekmesi halinde açık rızanıza başvuruyoruz. 
Açık rızanıza istinaden gerçekleştirdiğimiz kişisel veri işleme faaliyetlerimiz bakımından açık rızanızı 
her zaman geri alma hakkınız olduğunu belirtmek isteriz. Açık rızanızı geri almak için 
mobiluygulama.galatasaray.org üzerinden bize her zaman ulaşabilirsiniz.  



KVKK’nın 11. Maddesi Gereği Haklarınız ve İrtibat Bilgilerimiz 

KVKK madde 11 uyarınca, Galatasaray’a başvurarak kişisel verileriniz hakkında bilgi edinme hakkına 
sahipsiniz. Kişisel Verileriniz hakkında daha detaylı bilgiye ve aynı zamanda başvuru formuna 
Şirketimizin www.galatasaray.org adresli internet sitesinde yer alan Kişisel Verilerin Korunması 
Politikası ve Çerez Politikasına ulaşabilirsiniz. 

Veri Sorumlusu: 
Galatasaray Dijital Satış ve Pazarlama A.Ş  
S.tepe. A. Sami Yen Spor Kom.T.Telekom Stadyumu, Huzur Mah. Sarıyer/İstanbul 
Tel: 0212 305 19 05 
Fax: 0212 273 28 58 
İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü/ sicil no: 877690 
[www.galatasaray.org] 


