
                       

                  Bu çalışma; Müze kart GNS projesini kapsamaktadır. 

T.C. GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI 

KANUNU KAPSAMINDA AÇIK RIZA BEYANI 

T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı (“Bakanlık”) tarafından, kişisel ve özel nitelikli 

kişisel verilerimin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 

kapsamında işlenmesi hakkında tam ve açık bir aydınlatma yapıldığını; ilgili 

metni okuyup anladığımı kabul ve beyan ederim. 

Bakanlık tarafından sunulan 18-25 yaş arası gençlerin 1 Temmuz 2022 ile 1 

Ekim 2022 tarihleri aralığında belirlenen müze ve ören yerlerini hiçbir ücret 

ödemeden gezmeleri ve T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Müzekart GNS  

dijital kartın oluşturulması kapsamında toplanan ve toplanacak kişisel ve 

özel nitelikli kişisel verilerimin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması 

Kanunu (“6698 sayılı Kanun”) 5. 6. ve 8. Maddeleri dahilinde işlenebileceği; 

bu hükümler ve benzeri yasal istisna halleri dışında kalan durumlarda ise 

açık rızama binaen işlenebileceğini bildiğimi kabul ve beyan ederim. 

Bu kapsamda kişisel ve özel nitelikli kişisel verilerimin Müzekart GNS dijital 

kartın oluşturulmasından kaynaklanan Ad- soyadı, T.C. Kimlik numarası, 

doğum tarihi, e-posta adresi, telefon numarası, fotoğraf adlı kişisel 

verilerimin T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile 

paylaşmayı ve paylaştığım bilgilerimin kaydedilmesini kabul ve beyan 

ederim. 

Yine bu kapsamda kişisel ve özel nitelikli kişisel verilerimin Müze Kartın 

oluşturulmasından kaynaklanan Müzekart GNS dijital kartın takibi, 

Müzekart GNS dijital kart sözleşmesinden kaynaklanan diğer hizmetlerin 

verilebilmesi amacıyla tarafıma toplu e-posta, SMS gönderebileceği, 

telefonla aranabileceğimi, fotoğraf bilgilerimin kullanılabileceğini  ve 

Müzekart GNS dijital kart adlı ürünün güvenirliğini sağlamak üzere 

doğrulama, kalite kontrolü ve denetimi için tekrar iletişime geçilebilmesi 

amacıyla kişisel verilerimi yurt içinde anlaşmalı olduğunuz ilgili hizmeti 

veren tedarikçilere, bulut saklama hizmeti veren şirketlere ve işbirliği  

yaptığı ilgili üçüncü kişilerle paylaşılmasını kabul ve beyan ederim. 



KVK Kanunu’nda tanımlanan özel nitelikli kişisel verilerim de dahil olmak 

üzere ilgili kişisel verilerimin işlenmesine, ilgili süreç kapsamında işlenme 

amacı ile sınırlı olmak üzere kullanılmasına ve paylaşılmasına, gereken süre 

zarfında saklanmasına açık rızam olduğunu ve bu hususta tarafıma gerekli 

aydınlatmanın yapıldığını; işbu metni, Bakanlık Kişisel Verilerin Korunması 

ve İşlenmesi Yönetmeliğini ve  Aydınlatma Metnini okuduğumu ve 

anladığımı; özgür irademle kabul ediyorum. 

 


