TRABZONSPOR KULÜBÜ DERNEĞİ
ÜYELİK BAŞVURU FORMU
KİŞİSEL BİLGİLER
T.C. No:

İl:

Adı:

İlçe:

Soyadı:
Doğum yeri:

Doğum Tarihi: ...... /...... /............

Uyruğu:

Mesleği:

Eğitim Durumu:

Ünvanı:

ÜYE NO

İLETİŞİM
İş Adresi:
Ev Adresi:
Cep Tlf:

E-Mail:

İş Tlf:
Yazışmalarımda kullanılsın

Ev

İş

Kulüpten SMS ve mail almak istiyorum

Evet

Üyelik Başvurusu Beyanı

Medeni haklarını kullanma ehliyeti olan 18 yaşını
tamamlamış ve ilgili yasalara göre üyeliğe engel halim
olmadığını beyan, giriş ve yıllık aidatı ödemeyi kabul ve
verdiğim bilgilerin doğru olduğunu taahhüt ediyorum.

İMZA

Bu bölüm Trabzonspor Kulübü tarafından doldurulacaktır

Giriş aidat makbuzu tarih: .................................. No: ...................... Yönetim Kurulu’nun .................................
tarih ve ....................... sayılı kararı ile üyeliği kabul edilmiştir.

Sicil Kurulu Başkanlığı

İMZA

Yönetim Kurulu Başkanlığı

İMZA

Yükümlülüklerin yerine getirmiş bulunan en az on yıllık iki asıl üyenin kendini tanıtıcı ve üyeliğe önerici onayı

Başvuruda bulunan üye adayının üye olmasında bir sakınca olmadığını beyan ederiz.
:.....................................
T.C. No
:.....................................
Üye No
Adı - Soyadı :.....................................

İMZA

İMZA
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:.....................................
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Adı - Soyadı :.....................................
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TRABZONSPOR KULÜBÜ DERNEĞİ
ÜYELİK BAŞVURU FORMU
HÜKÜMLER
18 yaşını bitirmiş ve medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olması.
Doldurulmuş üyelik formu ile birlikte 2 adet fotoğraf verilmesi.
Nüfus cüzdan fotokopisi ve adli sicil kaydı verilmesi.
Yükümlülüklerini yerine getirmiş bulunan en az 10 yıllık iki asil üyenin kendini tanıtıcı ve üyeliğe önerici onayının doldurulması zorunludur.
Giriş ve yıllık aidatını taahhüt etmek ve peşin olarak ödemek.
(Giriş ücreti: 3309 TL / Yıllık aidat: 246 TL / Başvuruda ödenecek toplam tutar: 3555 TL)

ÖDEME ŞEKLİ ve SEÇENEKLERİ
HAVALE
ZİRAAT BANKASI
TRABZON GİRİŞİMCİ ŞUBE
IBAN : TR70 0001 0021 0739 2935 3750 09

HALK BANKASI
TRABZON ŞUBESİ
IBAN : TR43 0001 2009 7710 0016 0001 87

VAKIFBANK
TRABZON ŞUBESİ
IBAN : TR08 0001 5001 5800 7281 3799 73

DENİZBANK
KARADENİZ TİCARİ MERKEZ ŞUBE/SAMSUN
IBAN : TR60 0013 4000 0004 5921 1000 03

GARANTİ BANKASI
TRABZON ŞUBE
IBAN : TR95 0006 2000 1580 0006 2995 35

İŞ BANKASI
TRABZON TİCARİ ŞUBE
IBAN : TR73 0006 4000 0017 5750 0001 94

Yurt dışındaki üyelerimiz ise aşağıdaki Euro IBAN numaralarına ödeme yapabilirler.
İŞ BANKASI
FRANKFURT ŞUBESİ / SWIFT:ISBKDEFXXXX
IBAN : DE89 5023 0600 0024 9790 08 (EURO HESABI)

ZİRAAT BANKASI
BERLİN ŞUBESİ
IBAN: DE92512207002000382925 (EURO HESABI)

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AÇIK RIZA METNİ
“İşbu üyelik başvuru formu aracılığıyla paylaşmış olduğunuz kişisel verileriniz, TRABZONSPOR KULÜBÜ DERNEĞİ'nin kişisel
verilerin korunmasına ilişkin aydınlatma metninde belirtildiği üzere, yalnızca Trabzonspor Kulübü Derneği tüzüğü ile tanımlanan
amaçlar doğrultusunda Dernekler Kanunu ve ilgili mevzuata uygun olarak üyelik faaliyetlerinin planlanması ve icrası; üyelik hakları
ve yükümlülüklerin yerine getirilmesi, derneğin gerçekleştirdiği faaliyet ve etkinliklere ilişkin gerekli planlama, düzenleme, çalışma
ve duyuruların yapılması amacı doğrultusunda işlenmekte ve Kişisel Verileri Koruma Kanunu’na uygun olmak kaydıyla
Trabzonspor Kulübü Derneği ve ilişkili şirketleri/kuruluşlarının iş ortaklarına, yurtiçi ve / veya yurtdışında bulunan depolama,
arşivleme, ödeme sistemleri, bilişim teknolojileri desteği (sunucu, barındırma, yazılım, bulut bilişim vb.) alanlarında destek
aldığımız hizmet sağlayıcılarına, banka ve finans kuruluşlarına, kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişileri ile
paylaşılabilmektedir.”
Kişisel verilerime ilişkin sahip olduğum haklar hususunda TRABZONSPOR KULÜBÜ DERNEĞİ tarafından detaylı bir şekilde
bilgilendirildiğimi, TRABZONSPOR KULÜBÜ DERNEĞİ’nin kişisel verilerin işlenmesine ilişkin aydınlatma metnini okuduğumu,
anladığımı ve bu aydınlatma metni kapsamında olmak üzere, işbu üyelik başvuru formu ile paylaşmış olduğum kişisel verilerimin
işbu formun amacı doğrultusunda işlenmesini kabul ve beyan ederim.
T.C. No:
Adı:
Soyadı:
İMZA

Tarih:
Trabzonspor Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri
Üniversite Mahallesi Ahmet Suat Özyazıcı Cad. No: 31-35 / Trabzon / Türkiye
Tel: +90(462) 325 0967 / 444 19 67
Faks: +90(462) 325 5514 - 15 / 325 94 03

www.trabzonspor.org.tr
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TRABZONSPOR KULÜBÜ DERNEĞİ
ÜYELİK BAŞVURU FORMU

Trabzonspor Kulübü Derneğ (“Trabzonspor”) olarak; kşsel verlernzn gzllğ ve güvenlğ konusuna büyük önem vermekte ve
hassasyetle yaklaşmaktayız. Bu çerçevede üyelermz, ürün ve hzmetlermzden faydalanan müşterlermz ve ş lşks çersnde
olduğumuz bağlantılarımız da dahl olmak üzere, Trabzonspor le lşkl tüm şahıslara at her türlü kşsel vernn 6698 sayılı Kşsel Verlern
Korunması Kanunu‘na (“KVKK”) uygun olarak şlenmes ve saklanması öncelklermzdendr.
Trabzonspor olarak KVKK uyarınca taşıdığımız “Ver Sorumlusu” sıfatı ve bu sorumluluğumuzun blnc le kşsel verlernzn şlenme
amaçları, verlernzn toplanma yöntem ve sebepler, kşsel ver şleme faalyetler, kşsel verlernzn şlenmes konusundak haklarınız le
bu haklarınızı kullanma yöntem olan başvuru usul ve esasları hakkında sz aşağıdak gb blglendrmek sterz.
1. Ver Sorumlusu Kmlk ve İletşm Blgler
Türkye’de Kurulu ve aşağıda blgler verlen Trabzonspor Kulübü Derneğ tarafından “Ver Sorumlusu” sıfatıyla lgl ver sahb kşlere
htaben bu aydınlatma metn düzenlenmştr.
Unvan : Trabzonspor Kulübü Derneğ
Adres : Trabzonspor Kulübü Yönetm Bnası
Mehmet Al Yılmaz Tessler Ahmet Suat Özyazıcı Cad. No 41 Ortahsar/Trabzon
Merss No : 0859004636100001
Telefon : 0462-325 09 67 (pbx)
Faks : 0462-325 55 15- 0462-325 61 35
KEP adres : trabzonsporkulubuderneg@hs03.kep.tr
İşbu aydınlatma metn; Trabzonspor ve Trabzonspor Kulübü Derneğ çatısı altında faalyet gösteren şrket/kuruluş ve bağlı ortaklıklar da dahl
olmak üzere Trabzonspor ve lşkl şrketler/kuruluşlara* lşkn kşsel ver şleme faalyetlern kapsamaktadır.
2. Hang Kşsel Verlernz Topluyoruz?
Trabzonspor olarak gerektğ hallerde KVKK’ya uygun şeklde dernek üyelermze, zyaretçlermze (Derneğmze ve dernek çatısı altında
faalyet gösteren lşkl şrketlermze at nternet steler, mobl steler, sosyal medya hesapları dahl olacak şeklde elektronk ortamdak tüm
platformlarımızı ve/veya fzksel lokasyonlarımızı /tesslermz zyaret eden/etmş olan gerçek kşler), ürün ve hzmetlermzden faydalanan
müşterlermze, ş ortaklarımıza, ş bağlantılarımıza (tedarkç, alt yüklenc, taşeron gb her türlü ş lşksnde bulunduğumuz kurum
hssedar, yetkl ve çalışanlarına) ve dğer üçüncü şahıslara (gönüllüler, seremon çocukları, vb) at kşsel verler toplamaktayız.
Trabzonspor olarak gerektğ durumlarda KVKK’ya uygun olarak şlenmek üzere lgl ver sahb kşlere lşkn aşağıdak kşsel verler ve bu
verler çeren her türlü blg ve belgey toplayablrz:
- Kmlk verler: Adı-soyadı, TC Kmlk numarası, pasaport numarası, uyruk blgs, doğum tarh gb kşnn kmlğne lşkn verler
- İletşm verler: Telefon numarası, adres, e-posta adres gb kş le letşm kurulmasını sağlayan verler
- Fnansal verler: Ödeme blgs, banka hesap blgs, kred kartı blgs gb lgl kş le kurmuş olduğumuz hukuk lşkye göre toplanablen
verler
- Görsel-İştsel verler: Fotoğraf, ses kaydı gb kşsel verler
- Özlük Verler: Derneğmz le lşkde olan gerçek kşlerden toplanablen özlük verler
- Meslek Deneym Verler: Gerçek kşlern meslek blglerne lşkn verler
- Fzksel Mekân Güvenlk Verler: Fzksel mekâna grşte ve mekânın çersnde kalış sırasında alınan güvenlk ve kamera kayıtları gb kşsel
verlerdr.
- Özel Ntelkl Kşsel Verler: Engelllk durumuna lşkn verler, kşsel sağlık verler, dernek üyelğ, ceza mahkumyet ve güvenlk
tedbrlerne lşkn verler
- Rsk Yönetm Blgler: Tcar, teknk ve dar rsklern yönetlmes amacıyla şleneblen verler
- İşlem Güvenlğ Blgler: IP adres, şfre ve parola şlemler gb şlem güvenlğne lşkn verler
- Hukuk İşlem Blgler: Adl makamlar le olan dosya, dava ve yazışmalarda şleneblen kşsel verler ve müşter şlem verler, pazarlama
verler, çerezler ve dğer vasıtalar le otomatk yollar le toplanan verlerdr.
3. Kşsel Verlernz Hang Yöntemler ve Hukuk Sebeplerle Topluyoruz / İşlyoruz?
Kşsel verlernz,
- Dernek üyelğ başvurusu çn tarafımıza letmş olduğunuz başvuru formları, özel ntelkl kşsel verler de çerecek şeklde sunulan her
türlü blg, belge, yazışma ve formlar le,
- Derneğmz ve dernek çatısı altında faalyet gösteren şrketlermze at Internet ve mobl stelermz, çeştl sosyal medya mecralarında
şletlen sosyal medya hesaplarımız üzernden,
- Satış, pazarlama ve halkla lşkler faalyetler kapsamında kullandığımız e-posta, telefon, kısa mesajlar (“SMS”) veya multmedya mesajları
(“MMS”), basılı ve elektronk formlar dahl sar letşm yöntemler kanalıyla,
- İletşm ve destek faalyetler kapsamında kullandığımız e-posta, telefon, kısa mesajlar (“SMS”) veya multmedya mesajları (“MMS”), basılı
ve elektronk formlar dahl sar letşm yöntemler kanalıyla,
- Derneğmz ve dernek çatısı altında faalyet gösteren şrketlermzn çağrı merkez hzmet aracılığıyla alınan kayıtlar le;
- Tesslermzde yer alan kapalı devre güvenlk kameraları vasıtasıyla;
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- Trabzonspor’un gerçekleştrdğ spor ve sosyal organzasyonlarda/etknlklerde ve spor faalyetler esnasında faydalandığınız basılı ve
elektronk formlar dahl sar letşm yöntemler aracılığı le,
- Yürüttüğümüz ş faalyetler kapsamında şahsınızla veya yetkls olduğunuz frmanızla mzaladığımız Sözleşmeler, sunulan tcar teklfler,
basılı ve elektronk formlar, belgeler, yazışmalar, tarafımıza yapılan başvurular aracılığıyla,
- Yaptığımız ş görüşmeler ve etknlkler kapsamında tarafınızca verlen kartvzt ve sar belgeler aracılığıyla,
- Trabzonspor’un lşkl şrketler/kuruluşları*, ş bağlantıları veya hzmet/ürün tedark ettğ frmalar gb üçüncü kşler kanalıyla;
sözlü, yazılı veya elektronk ortamda olmak kaydıyla, tamamen veya kısmen otomatk olan ya da herhang br ver kayıt sstemnn parçası
olarak otomatk olmayan çeştl yöntemler le toplamaktayız.
Yukarıdak yöntemler doğrultusunda topladığımız kşsel verlernz aşağıda belrtlen hukuk sebeplerden br veya brkaçına dayanarak
şlemekteyz:
- Açık rızanızın bulunması,
- Türkye Cumhuryet’nde yürürlükte olan kanun ve yönetmelk hükümlernn şlemey gerekl kılması,
- Fl mkânsızlık nedenyle rızanızı açıklayamayacak durumdayken şahsınızın veya br başkasının yaşamı veya vücut bütünlüğünün
korunması çn zorunlu olması,
- Tarafınız veya frmanızla akdetmş olduğumuz sözleşmenn fası çn gerekl olması,
- Yasal yükümlülüklermzn yerne getrlmes amacıyla kşsel verlernzn şlenmesnn gerekl olması,
- Kşsel vernzn tarafınızca alenleştrlmş olması,
- Şrket olarak yasal veya sözleşmesel haklarımızın kullanılması veya korunması çn gerekl olması,
- Temel hak ve özgürlüklernze zarar vermemek kaydıyla kşsel verlernzn şlenmesnn meşru menfaatmz çn gerekl olması.
İşledğmz tüm kşsel verlernz, KVKK ve dğer mevzuatta zorunlu kılınan sürelere uygun şeklde ve her halükârda yukarıdak meşru amaçlar
ortadan kalkmadığı müddetçe gerekl tüm dar ve teknk tedbrler almak suretyle muhafaza etmekteyz.
4. Kşsel Verlernz Hang Amaçlarla şlemekteyz?
Topladığımız kşsel verlernz ntelğne göre aşağıdak amaçlarla şlemekteyz:
(1) Trabzonspor olarak dernek tüzüğü le tanımlanan amaçlar doğrultusunda Dernekler Kanunu ve lgl mevzuata uygun olarak üyelk
faalyetlermzn planlanması ve crası;
(2) Derneğmzn gerçekleştrdğ faalyet ve etknlklere lşkn gerekl planlama, düzenleme, çalışma ve duyuruların yapılması;
(3) Trabzonspor ve/veya Trabzonspor’un lşkl şrketler/kuruluşları tarafından sunulan ürün ve hzmetlermzden szler faydalandırmak çn
gerekl planlama, değerlendrme ve çalışmaların ş brmlermz tarafından yapılması;
(4) Trabzonspor’un lgl lşkl şrketler/kuruluşları tarafından yürütülen tcar faalyetlern gerçekleştrlmes ve buna bağlı olarak ş
süreçlernn yürütülmes;
(5) Sunulan ürün ve hzmetlere yönelk reklam ve pazarlama faalyetlernn yürütülerek tanıtım, promosyon, kampanya, teklf, bülten,
sponsorluk, etknlk ve benzer konularda blglendrme yapılması, kurumsal letşm faalyetlernn yürütülmes,
(6) Pazarlama ve Müşter İlşkler Yönetm çalışmalarının yürütülmes;
(7) Kurumsal letşm ve bu kapsamda sar etknlk, kampanya ve davetlern düzenlenmes ve bunlar hakkında blglendrme yapılması, pazar
araştırma çalışmalarının yürütülmes;
(8) Müşterlermzn kullanımına sunduğumuz djtal platformların yleştrlmes ve platform kullanıcılarına verml ve kşselleştrlmş
deneym sunmak amacıyla kullanıcıların sayısı, tp, zyaret sıklığı, davranışları, coğraf konumları ve benzer statstklern çıkartılması,
platform kullanıcılarının lg alanı ve htyaçlarına göre kşye özel çerk, kampanya ve reklam sunulması, bu amaçla çerez kullanılması;
(9) İlgl kşlerden gelen talep, öner ve şkayetlern takb, değerlendrlmes, lgl kş memnunyet yönetm ve bu kapsamda planlama,
statstk ve memnunyet değerlendrme çalışmalarının uygulanması;
(10) Spor faalyetler/etknlkler çn yurtç ve yurtdışı seyahat, ulaşım, vze ve konaklama düzenlemelernn yapılması,
(11) İş bağlantıları, tedarkçler, alt yüklencler ve benzer ş lşksnde bulunan frmalar le olan lşklern yönetm, ş ve tcar lşklern
yürütülmes;
(12) Trabzonspor ve Trabzonspor’un lşkl şrketler/kuruluşları le ş lşks çersnde olan kşlern hukuk ve tcar güvenlğnn temn
(Şrketmz tarafından sağlanan hzmetlere yönelk dar operasyonların planlanması, ş ortağı/müşter/tedarkç (yetkl veya çalışanları)
değerlendrme süreçler, hukuk uyum sürec gb.);
(13) İş sağlığı ve güvenlğ süreçlernn planlanması ve crası;
(14) Tesslermzde bulunan lgl kşlern hukuk, teknk ve tcar ş güvenlğn temn etmek ve bna güvenlğn sağlamak;
(15) Yasal hakların kullanılması, hukuk lşknn sona ermesnden sonra şlem geçmşne lşkn blglern uyuşmazlık halnde dell olarak
kullanılması;
(16) Tcar, hukuk ve ş stratejlernn belrlenmes ve uygulanması;
(17) Mal şlere lşkn poltkalarının yürütülmes; e-fatura yönetm;
(18) Blg güvenlğ süreçlernn planlanması, denetm ve yürütülmes, blg teknolojler altyapısının yönetm;
(19) Trabzonspor ve Trabzonspor’un lşkl şrketler/kuruluşları faalyetler kapsamında planlama, raporlama, statstk çalışma ve benzer
ncelemelern yapılması ve/veya
(20) Yurtç lgl mevzuata uyum sağlanması, kamu kurum ve kuruluşları tarafından talep edlen blglern temn, raporlama yükümlülüklernn
yerne getrlmes.
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5. Kşsel Verlernz 3.kşlere ve/veya yurtdışına aktarıyor muyuz?
Topladığımız kşsel verlernz yukarıda yer alan amaçlarla KVKK hükümlerne uygun olarak -Trabzonspor çatısı altında lerde kurulacak
şrket/kuruluş ve/veya bağlı ortaklıklar da dahl olmak üzere -Trabzonspor’un lşkl şrketler/kuruluşlarına* aktarmaktayız.
Ayrıca kşsel verlernz, yukarıda belrttğmz hukuk sebeplern varlığı halnde ve belrtlen amaçlar doğrultusunda Trabzonspor ve
Trabzonspor’un lşkl şrketler/kuruluşlarının yurtç ve/veya yurtdışında bulunan ş ortaklarına, ş bağlantılarına, tedarkçlerne,
sponsorlarına, hukuk, verg vb. benzer alanlarda destek aldığımız danışmanlık frmalarına, yurt ç ve/veya yurt dışında depolama, arşvleme,
ödeme sstemler, blşm teknolojler desteğ (sunucu, barındırma, yazılım, bulut blşm vb.) alanlarında destek aldığımız hzmet
sağlayıcılarına, banka ve fnans kuruluşlarına, hssedarlarımıza, kanunen yetkl kamu kurumlarına ve özel kşlere, yurtdışı futbol maç
etknlklernde yurt ç ve/veya yurtdışında yetkl kurum/kuruluş ve onların anlaşmalı ş ortaklarına KVKK kapsamında düzenlenen
hükümlere uygun olmak şartıyla aktarablrz.
*Trabzonspor ve lşkl şrketler/kuruluşları aşağıda lstelenmştr.
- Trabzonspor Kulübü Derneğ
- Trabzonspor Futbol İşletmeclğ Tc. A.Ş.
- Trabzonspor Sportf Yatırım ve Futbol İşletmeclğ Tc. A.Ş.
- Trabzonspor Tcar Ürünler ve Turzm İşletmeclğ Tc. A.Ş.
- 1461 Trabzon Futbol İşletmeclğ Tc. A.Ş.
- Trabzonspor Telekomünkasyon Danışmanlık ve Servs Hzmetler Tc. A.Ş.
- Bordo Mav Enerj Elektrk Üretm A.Ş.
Trabzonspor olarak kşsel verlernzn güvenl br şeklde muhafaza edleceğn ve hukuka aykırı br şeklde şlenmeyeceğn taahhüt
etmekteyz.
6. Kşsel Ver Sahbnn KVKK Kapsamında Sayılan Hakları le Başvuru Usul ve Esasları
. Kşsel Verlernze İlşkn Haklarınız
Trabzonspor bünyesnde şlenmekte olan verlernze lşkn olarak aşağıda sayılan haklarınızın bulunduğunu belrtmek sterz:
(1) Kşsel verlernzn şlenp şlenmedğn öğrenme,
(2) Kşsel verlernz şlenyorsa bunlara lşkn blg ednme,
(3) Kşsel verlernzn şlenme amacının ne olduğu ve kşsel verlernzn amacına uygun olarak kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
(4) Varsa yurtçnde veya yurtdışında verlern aktarıldığı üçüncü kşlern kmler olduğunu ve hang verlern aktarıldığını öğrenme,
(5) İşlenen kşsel verlern eksk veya yanlış olması halnde bunların düzeltlmesn steme,
(6) Kşsel verlernzn düzeltlmes, slnmes ya da yok edlmes halnde bu şlemlern kşsel verlernzn aktarıldığı üçüncü kşlere
bldrlmesn steme,
(7) Kşsel verlernzn şlenmesn gerektren sebeplern ortadan kalkması veya kşsel verlernzn güncellğn kaybetmes halnde,
şlenmş olunan kşsel verlernzn slnmesn veya yok edlmesn steme,
(8) İşlenen kşsel verlernzn münhasıran otomatk sstemler vasıtasıyla analz edlmes suretyle aleyhnze br sonucun ortaya çıkmasına
traz etme,
(9) Kşsel verlernzn kanuna aykırı olarak şlenmes sebebyle zarara uğramanız halnde zararın gderlmesn talep etme haklarına
sahpsnz.
. Başvuru
Yukarıda yer alan haklarınıza lşkn taleplernz, aşağıda yer alan başvuru formunu doldurup yazılı olarak veya kayıtlı elektronk posta adres,
güvenl elektronk mza, mobl mza veya tarafımıza daha önce bldrdğnz ve sstemmzde kayıtlı olan elektronk posta adresnz vasıtasıyla
Şrketmze leteblrsnz. Başvuru formu çn lütfen tıklayınız.
Trabzonspor olarak taleplernz, talebn ntelğne göre en kısa sürede ve en geç otuz gün çersnde ücretsz olarak sonuçlandıracağız.
Talebnzn mahyetne ve başvuru yöntemnze göre başvurunun sze at olup olmadığını belrlemek ve böylece haklarınızı koruyablmek
amacıyla ek doğrulamalar (kayıtlı telefonunuza mesaj gönderlmes, arama, vb) steyeblrz. Taleplernzn yerne getrlmes sebebyle br
malyet doğması hâlnde yalnızca Kşsel Verler Koruma Kurulunca belrlenen tarfedek ücretler szden talep edeblrz.
Trabzonspor’a yöneltlen talepler kabul edeblr veya gerekçesn açıklamak suretyle reddedeblr ve bu cevabı yazılı olarak veya elektronk
ortamda talepte bulunan kşye leteblrz. Talebn kabul edlmes halnde, Trabzonspor olarak talebn gereğn derhal yerne getrmekle
yükümlüyüz.
. Şkâyet
Trabzonspor’a yöneltmş olduğunuz taleplern reddedlmes, Trabzonspor tarafından verlen cevaptan memnun kalmamanız veya cevap
verlmemes halnde, cevabın tarafınıza bldrldğ tarhten tbaren 30 gün ve cevap verlmemes halnde 30 günlük sürenn sonundan
tbaren 30 gün çersnde Kşsel Verler Koruma Kurulu’na şkâyette bulunablrsnz.
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