
GYM RATS LAB ÜYE ADAY AYDINLATMA METNİ (KVKK AYDINLATMA METNİ) 

Climberist Spor Malzemeleri Ticaret Anonim Şirketi (Bundan böyle “GRL” olarak anılacaktır) olarak 

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda tanımlı veri sorumlusu sıfatıyla işlediğimiz kişisel 

verilerinizin güvenliğine önem veriyoruz. Bu nedenle sizleri kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin olarak 

bilgilendirmek isteriz. 

Aydınlatma Metnimiz, www.gymratslab.com (“Site”) ve GRL’e ait hizmetleri kullanan tüm ziyaretçileri 

(“Ziyaretçi”) ve/veya GRL Üyelik Sözleşmesi, Gym Rats Lab Tanışma Formunu onaylamak suretiyle 

Şirket’in hizmetlerinden yararlanma talebinde bulunan kişileri (“Üyeler/ Aday Üyeler/ Katılımcılar”) 

ayrıca GRL’e verilen tüm kişisel verileri kapsamaktadır.  

Kişisel Verilerin İşlenme Amacı ve Hukuki Sebebi 

Kişisel veriler, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ikincil düzenlemelere uygun olarak 

aşağıda belirtilen amaçlar ve hukuki sebepler çerçevesinde işlenmektedir: 

İnternet aracılığıyla sitede belirtilen bilgileri doldurmanız durumunda “Ad-Soyad, Cep Telefonu, Email, 

Başvuru Kapsamındaki Mesajınız, profil fotoğrafınız, TC Kimlik Numarası ve HES Kodu” gibi kişisel 

verileriniz tarafınız ile iletişime geçilmesi, tarafınıza uygun üyelik koşulları ve kampanyalar hakkında 

bilgi verilmesi, üyelik ilişkinizin kesintisiz olarak sürdürülebilmesi, üyelik koşullarında oluşacak 

değişikliklerin iletilmesi, yenileme ve benzeri hususlarda bilgilendirmeniz adına ve/veya Site üzerinden 

üye kişisel hesabının oluşturulması, düzenlenmesi ve kişisel hesap üzerinden üyelik işlemlerinin 

yönetilmesi, ders rezervasyonlarının yapılması amacıyla açık rızanız doğrultusunda işlenmektedir. 

Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemleri, İşlenme Şekli ve Aktarılması 

GRL kişisel verilerinizi “Gym Rats Lab Tanışma Formu”nu doldurmanız, web sitesinden, sosyal medya 

hesaplarımız ile mobil uygulamalarımızdan iletişime geçmeniz veya tarafımızla iletişim kurarak sözlü 

olarak bilgilerinizi iletmeniz veya üye sözleşmesini imzalamanız suretiyle Kanun’a uygun şekilde sözlü, 

yazılı veya elektronik ortamdan temin etmektedir. Ayrıca GRL’de güvenlik amacıyla genel alanlarda 

kamera kaydı yapılmakta ve bu kayıtlar geçici süreyle tutulmaktadır. 

Veri sorumlusu sıfatı ile GRL tarafından internet siteleri aracılığı ile yazılı, sözlü veya elektronik ortamda; 

Kanun ve sair mevzuat kapsamında elde edilen kişisel verileriniz; Kanun’da öngörülen şekillerde 

kaydedilebilir, saklanabilir, depolanabilir, muhafaza edilebilir, değiştirilebilir, hukuki, kanuni sebeplerle 

ya da GRL tarafından sunulan hizmetin fiili gereklilikleri doğrultusunda GRL tarafından uygun görülen 

diğer kişilerle ve/veya Türkiye'de veya yurt dışında ilgili 3. kişi gerçek kişi/tüzel kişilerle paylaşılabilir, 

yurtdışına aktarılması da dahil olmak üzere işlenebilir. 

Kanun’da ve işbu Aydınlatma Metni’nde belirtilen amaçlarla, GRL ile paylaştığınız kişisel verilerinizin 

Kanun kapsamında aktarılabileceği kişi / kuruluşlar; her nevi resmi merci ve kurumlar, GRL’nin 

hissedarları ve doğrudan/dolaylı yurtiçi / yurtdışı iştirakleri, GRL’nin faaliyetlerini yürütmek üzere 

hizmet aldığı/iş birliği yaptığı, yazılım program-hizmet ortağı şahıs ve kuruluşlar, tahsilat amacıyla 

bankalar ve/veya tahsilat ile yetkilendirilen kurumlar ve bu amaçlarla ilgili faaliyetin yürütülebilmesi 

için çalışılan yurtiçi / yurtdışı kuruluşlar; üye tarafından seçilen üyelik tipi kapsamına dahil olan hak, 

fayda ve avantajları üyeye sağlayacak olan diğer ilgili üçüncü şirket ve kişilerdir. 

Kişisel Verilerin Saklanması 

Kişisel verileriniz açık rızanıza dayalı olarak açık rızanızı geri almadığınız süre boyunca işlenecek ve 
muhafaza edilecektir. Dilediğiniz zaman açık rızanızı geri alabilirsiniz. 



Çerez (Cookie) Kullanımı 

Çerezler, www.gymratslab.com sitesini ziyaret ettiğinizde internet tarayıcınız tarafından yüklenen ve 

bilgisayarınız, cep telefonunuz veya tabletinizde saklanan küçük bilgi parçacıklarını içeren metin 

dosyalarıdır. GRL, Site Ziyaretçilerine daha iyi hizmet verebilmek, Ziyaretçi ve Üyeleri kampanya ve 

avantajlardan haberdar etmek amacıyla ve yasal yükümlülükleri çerçevesinde, işbu Kişisel Verilerinize 

İlişkin Aydınlatma Metni ile belirlenen ve sair mevzuatta öngörülen amaç ve kapsam dışında 

kullanılmamak kaydı ile gezinme bilgilerinizi toplayacak ve güvenli olarak saklayacak olup; gerektiği 

takdirde üçüncü kişilerle paylaşabilecektir. 

www.gymratslab.com web sitesinde tarayıcınızı kapattığınızda sona eren oturum çerezleri ve sabit 

diskinizde uzun süre kalan kalıcı çerezler kullanılmaktadır. İnternet tarayıcınızın ayarlar kısmından tüm 

çerezleri ya da siteye ait verileri silebilir veya tüm çerezleri reddedebilirsiniz. Çerezleri reddetmeniz 

durumunda siteyi kullanmaya devam edebilirsiniz ancak sitenin tüm işlevlerine erişemeyebilir veya 

sınırlı erişebilirsiniz. Google Inc. dahil üçüncü taraf sağlayıcıların www.gymratslab.com reklamlarını 

internet üzerindeki yayıncı sitelerin yer verdikleri banner alanlarında gösterebilmeleri için, 

ziyaretçilerin www.gymratslab.com sitesine geçmişte yaptığı ziyaretleri temel alarak, reklamlarla ilgili 

bilgi toplamaları, reklamları optimize etmeleri ve yayınlamaları gerekmektedir. Bunun için de 

www.gymratslab.com tarafından ve Google Inc. dahil üçüncü taraf sağlayıcılarca birinci taraf çerezler 

ile üç taraf çerezler birlikte kullanılmaktadır. 

Kişisel Verilerinize İlişkin Haklarınız 

Veri sahibi olarak GRL ‘e başvurarak; 

• Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, 
• Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, 
• Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını 

öğrenme, 
• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, 
• Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu 

kapsamda yapılan işlemlerin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 
• İşlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya 

yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemlerin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü 
kişilere bildirilmesini isteme, 

• İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize 
bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, 

• Kanunu’ un 7. maddesinde yer alan şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini ya da yok 
edilmesini isteme, yapılan düzeltme, silme ya da yok etme işlemlerinin kişisel verilerin paylaşıldığı 
üçüncü kişilere bildirilmesini talep etme, 

• Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın 
giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz. 

Yukarıda sayılan haklarınıza ilişkin taleplerinizi Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında 
Tebliğ’de öngörülen başvuru usullerine uygun olarak GRL’e iletmeniz durumunda GRL talebinizi 
niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, 
işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, GRL Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen 
tarifedeki ücreti talep edebilecektir. 

GRL tarafından kişisel verilerimin işlenmesi ve aktarılması süreçlerine ilişkin yöntem, amaç ve 
hukuki sebepler ile sahip olduğum haklar konusunda bilgilendirildim. 

http://www.gymratslab.com/
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/03/20180310-6.htm
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/03/20180310-6.htm
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AÇIK RIZA ONAY METNİ (KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN ONAY FORMU)  

Şirket tarafından elde edilen kişisel verilerimin; bilgilendirme metninde belirtilen veri işleme 

amaçlarından her türlü ürün-hizmet tanıtım, reklam, iletişim, promosyon, satış, pazarlama, haber 

bültenleri gibi pazarlama iletişimlerini, iletişim tercihime göre tarafıma gönderme, veri analizi, yeni 

ürünler geliştirme, test etme, hizmet geliştirme, iyileştirme ya da değiştirme, kullanım trendlerini 

belirleme, tanıtım kampanyalarının etkinliğini belirleme, iş faaliyetlerini yerine getirme ve genişletme 

amaçları kapsamında ve işbu amaçların yerine getirilmesi için gerekli olan süre boyunca 

kaydedilmesine, depolanmasına, güncellenmesine, periyodik olarak kontrol edilmesine, yeniden 

düzenlenmesine, sınıflandırılmasına, muhafaza edilmesine, işlenmesine ve bilgilendirme metninde 

belirtilen veri işleme amaçları doğrultusunda Şirket’in bağlı şirketleri ve iştirakleri ile, yurtiçi ve 

yurtdışındaki iş ortakları ile, web sitesi barındırma, veri analizi, bilgi teknolojileri ve ilgili altyapıların 

sağlanması, müşteri hizmetleri, e-posta gönderimi, denetleme hizmetleri sunan üçüncü kişi hizmet 

sağlayıcıları ve tedarikçileri ile paylaşılmasına veya bunlara ifşa edilmesine, yurt dışına aktarılmasına, 

3. kişilere aktarılacak olan kişisel verilerimin 3. kişiler tarafından işbu bildirimde belirtilen amaçlar 

dışında kullanılmayacağı, sadece CLİMBERİST SPOR MALZEMELERİ TİCARET AŞ’nin veri işleme amaçları 

doğrultusunda kullanılacağı konusunda tereddüde yer vermeyecek şekilde bilgi sahibi olarak, Kanun’un 

m. 5/1 hükmünde belirtilen aydınlatılmış açık rızam ile onay veriyorum. 
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