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KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA 

 

Şans Girişim Ortak Girişimi (“Şans Girişim”), Şans Dijital ve İnteraktif Hizmetler Teknoloji Yatırım A.Ş. (“Şans Dijital”) 
ve Scientific Games Szerencsejáték Szolgáltatások Norlatolt Felelossegü Tarsasag (“Scientific Games”) ortaklığıdır. 
Şans Girişim adı altında Şans Dijital ve Scientific Games ayrı ayrı veri sorumlusudur. Bununla birlikte Şans Girişim 
altında ortak olarak yürüttüğümüz süreçler bakımından ilgili kişilere sunulmak üzere bu Aydınlatma Metni 
hazırlanmıştır. Bu Aydınlatma Metnin’de Şans Girişim’in gerçekleştirdiği kişisel veri işleme faaliyeti olarak yer alan 
süreçler hem Şans Dijital hem Scientific Games tarafından yürütülmektedir. 

 

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

 

Kişisel Verilerin İşlenme ve Aktarılma Amacı 

 

Şans Girişim, iddaa bayii olmak başvurunuzun değerlendirilmesi, bayilik için uygun olup olmadığınızın tespiti, Spor 
Toto Teşkilat Başkanlığına ile bayilik sözleşmesinin kurulması ve ruhsat verilmesi, risklerinin incelenmesi, tahsilat 
süreçlerinin yürütülmesi, size sağlanan terminallere ilişkin teminat süreçlerinin yürütülmesi, terminallere ilişkin teknik 
destek ve bakım hizmetlerinin sağlanması, bayi karnesi oluşturulması, kanuni yükümlülüklere uyum ve şirket 
güvenliğinin sağlanması ve risklerin bertaraf edilmesi, amaçlarıyla aşağıda yer alan veri kategorilerinde yer alan kişisel 
verileriniz elektronik veya fiziki olarak otomatik ve/veya otomatik olmayan güvenlik ve bilişim sistemleri kullanılarak 
işlenecektir. Size ait işlenen kişisel veri kategorileri aşağıda yer almaktadır: 

• Kimlik Bilgileriniz (ad soy-ad, TC kimlik numarası) 

• İletişim Bilgileriniz (adres, telefon numarası, e-mail) 

• Ceza ve Güvenlik Tedbirleri ile ilgili veriler (sabıka kaydı) 

• Sağlık verileri (sağlık raporu) 

• Finansal veri (Kredi Notu Belgesi) 

• Diğer veriler (SGK ve Vergi borcu olmadığına dair Borcu Yoktur Yazısı, mezuniyet belgesi) 

 

Kişisel verileriniz, yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilebilmesi için gerektiği ölçüde ve bu amaçlarla sınırlı olmak 
kaydıyla Şans Girişim’in bağlı olarak faaliyet gösterdiği Türkiye’de kurulu Demirören Holding A.Ş., bayilik 
sözleşmesinin kurulması amacıyla Spor Toto teşkilat başkanlığı ile veri güvenliğiniz sağlanarak ve gerekli tedbirler 
Şirketimizce alınarak, paylaşılabilmektedir. Ek olarak kişisle verileriniz Şans Girişim ortaklarından Scientific Games ile 
kişisel veri güvenliğiniz sağlanarak paylaşılmaktadır. Bunun dışında gerekmesi halinde hak ve menfaatlerin 
savunulması için avukatlar, hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi için denetçiler veya resmi merciler ile de 
paylaşılmaktadır.  

 

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, başta Şans Girişim düzenlemeleri doğrultusunda KVKK m. 5/2/’de yer alan aşağıdaki hukuki 
sebepler çerçevesinde işlenmektedir: 

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

- İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması 

- İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri 
işlenmesinin zorunlu olması. 
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Kişisel Verilerin Saklanma Süresi 

 

Kişisel verileriniz, ilgili yasal mevzuatlarda belirtilen saklama sürelerince veya yukarıda anılan işleme amaçlarının 
gerekli kıldığı süre boyunca saklanacaktır ve sonrasında tamamen KVKK’ya uygun olarak silinecek, yok edilecek ya 
da anonim hale getirilecektir.  

 

KVKK’nın 11. Maddesi Gereği Haklarınız ve İrtibat Bilgilerimiz 

 

KVKK madde 11 uyarınca, Şans Girişim’e başvurarak kişisel verileriniz ile ilgili bilgi edinme hakkına sahipsiniz. Bilgi 
edinme hakkınızı kullanmak için başvuru süreci ve kişisel verilerinizin işlenmesi ile ilgili detaylı bilgiye 
www.sansgirisim.com adresli internet sitesinde yer alan Kişisel Verilerin Korunması Politikamızdan ulaşabilirsiniz.  

 

Okudum, anladım.  

 

Tarih  : __/__/2021       

Ad-Soyad : ______________            

İmza : ______________                     

 

 

 

 

 

 

 

Veri Sorumlusu: 

Şans Dijital ve İnteraktif Hizmetler Teknoloji Yatırım A.Ş. 

Adres: Emekyemez Mahallesi, Emekyemez Mah.  

Gümüş Gerdan Sokak Demirören Şirketler Grubu Apt. No:2/2 Beyoğlu/İstanbul 

Tel: 0 212 376 77 00 

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü/ Sicil No: 97789-5 

 

  

Veri Sorumlusu: 

Scientific Games Szerencsejáték 

Szolgáltatások Norlatolt Felelossegü Tarsasag 

Adres: Fő utca 14-18, 1011 Budapest, Hungary 

Tel: +36 205 222 555 
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