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Değerli The Bodrum Cup katılımcımız,  
 
American Hospital The Bodrum Cup ailesi olarak 
sizlerle yalnızca senede bir kere buluşmaktan öte bir 
topluluk oluşturmak istiyoruz. Bu kapsamda sene 
içerisinde sizlere özel haberler, kampanya ve 
duyurulardan haberdar edebilmemiz adına sizi, The 
Bodrum Cup Community’e katılmaya davet ediyoruz.  
 
The Bodrum Cup Community ile paylaşmış olduğunuz 
bilgiler, The Bodrum Cup’a ilişkin gelişmelerin 
paylaşılmasında değerlendirileceği gibi The Bodrum 
Cup Community’e özel olarak sunulan kampanya, 
bilgilendirme veya etkinliklerin sunulması adına 
sponsorlarımız ve destekçilerimiz ile de paylaşılacağını 
belirtmek isteriz. Bu doğrultuda kişisel verilerin, 
sponsorlarımızın yurtdışında bulunan iştirakleri ve grup 
şirketleri ile de paylaşılabilecektir. Her halukarda kişisel 
verilerin güvenliği hem The Bodrum Cup tarafından 
hem de veri işleyenler tarafından en üst düzeyde 
sağlanmaktadır.  
 
Öte yandan kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin 
onayınızı her zaman geri alabilirsiniz. Bu doğrultudaki 
taleplerinizin bodrum@bodrumcup.com adresine 
iletilmesi halinde derhal işleme alınacağını iletmek 
isteriz.   
 
Saygı ve sevgilerimizle,  
The Bodrum Cup Organizasyon Komitesi 
 

Dear The Bodrum Cup participant,  
 
We, as American Hospital The Bodrum Cup family, 
would like to create a community rather than meeting 
with all of you once a year only. In this respect, we 
kindly invite you to join the Bodrum Cup Community 
in order to share the special news, campaigns and 
announcements with you throughout the year. 
 
The information, which you share with the Bodrum 
Cup Community, is going to be put into use to inform 
you on the news of the Bodrum Cup and as well as 
shared with our sponsors and supporters to inform you 
on the special campaign announcements and events 
provided to the Bodrum Cup Community. We shall 
inform you that the personal information may be shared 
with the subsidiaries and group companies abroad of 
our sponsors to this end. In any circumtances, the 
protection of the personal data shall be provided by 
both the Bodrum Cup and the data processors at the 
utmost security level.  
 
On the other hand, We would like to inform you that 
you may withdraw your consent for the processing of 
your personal data at any time. For this purpose, please 
reach us at bodrum@bodrumcup.com and we will take 
your request into consideration immediately.  
 
Best regards,  
The Bodrum Cup Organisation Committee 

 


