ODEN İNŞAAT TURİZM VE TİCARET A.Ş. ADI ALTINDA ILICA HOTEL SPA &
THERMAL RESORT ÇEŞME
KİŞİSEL VERİ SAKLAMA VE İMHA POLİTİKASI (11/02/2020)
1. GİRİŞ
Her zaman muhataplarına en kaliteli hizmet sunmayı ilke edinmiş olan Oden İnşaat Turizm ve Ticaret
A.Ş. adı altında Ilıca Hotel Spa & Thermal Resort Çeşme (Şirket”), kişilerin mahremiyetlerinin
korunmasına hizmet eden ve Anayasamızın 20. maddesinde “herkes, kendisiyle ilgili kişisel verilerin
korunmasını isteme hakkına sahiptir.” şeklinde anayasal koruma altına alınıp, korunma usul ve
kuralları 6698 saylı Kişisel Verilerin Korunması Kanununda ve ilgili mevzuatta ortaya konan “kişisel
verilerin korunmasına” özel bir önem atfetmektedir.
Bu kapsamda KVKK’ya uyum amacıyla şirketimiz bünyesinde ayrıntılı çalışmalar devam etmekte ve
VERBİS’e kayıt süresi içerisinde elde edilecek envantere dayalı olarak ortaya çıkacak Saklama ve
İmha Politikası’nın güncellenmiş hali ayrıca yayınlanacak ise de; şirketimiz nezdinde verileri işlenen
ve/veya saklanan ilgili kişilerin genel anlamda bilgi sahibi olabilecekleri ve KVKK ve ilgili mevzuatla
kendilerine tanınan hakları en iyi şekilde kullanabilmeleri amacıyla aşağıdaki Politika ortaya
konmuştur.
2. TANIMLAR VE KISATLMALAR
Kişisel Veri
Özel Nitelikli Kişisel Veri

Çalışan
Çalışan Adayı
Konuk

İşbirliği İçerisinde
Olduğumuz Kurumların
Çalışanları, Hissedarları
ve Yetkilileri
Şirket Hissedarı
Şirket Yetkilisi
Ziyaretçi
Potansiyel/Müstakbel

Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her
türlü bilgi
Irk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep
veya diğer inançlar, kılık kıyafet, dernek vakıf ya da
sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza mahkumiyeti ve
güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler ile biometrik ve genetik
veriler
Şirketimiz ile akdedilmiş olan iş sözleşmesi hükümleri
gereğince hizmet veren gerçek kişiler
Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve
özgür iradeyle açıklanan rıza
Otelimizde konaklama hizmeti almak amacıyla şirketimizle
yapılan veya yazılı olmaksızın yürürlüğe giren bir
konaklama sözleşmesine dayalı olarak otel odası olarak
tahsis edilmiş alanlarda konaklama hizmeti alan gerçek
kişiler
Şirketimizin her türlü iş ilişkisi içerisinde bulunduğu
kurumlarda (iş ortağı, tedarikçi gibi, ancak bunlarla sınırlı
olmaksınız) çalışan, bu kurumların hissedarları ve
yetkilileri dâhil olmak üzere, gerçek kişiler
Şirketimizin hissedarı gerçek kişiler
Şirketimizin yönetim kurulu üyesi ve diğer yetkili gerçek
kişiler
Şirketimizin sahip olduğu fiziksel yerleşkelere çeşitli
amaçlarla girmiş olan veya internet sitelerimizi ziyaret eden
gerçek kişiler
Ürün ve hizmetlerimize kullanma talebinde veya ilgisinde
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Konuk
Üçüncü Kişi

Veri Sorumlusu
Açık Rıza

Kişisel Verilerin İşlenmesi

Kişisel Veri Sahibi/ Veri İlgilisi
Veri İşleyen
Anonim Hale Getirme
KVKK

bulunmuş veya bu ilgiye sahip olabileceği ticari teamül ve
dürüstlük kurallarına uygun olarak değerlendirilmiş gerçek
kişiler
Şirketimizin ticari işlem güvenliğini sağlamak veya
kişilerin haklarını korumak ve menfaat temin etmek üzere
bu kişilerle ilişkili olan üçüncü taraf gerçek kişiler
Kişisel verilerin işlenme amaçlarını ve vasıtalarını
belirleyen, verilerin sistematik bir şekilde tutulduğu yeri
(veri kayıt sistemi) yöneten kişi veri sorumlusudur
Şirketimize herhangi bir yolla iş başvurusunda bulunmuş ya
da özgeçmiş ve ilgili bilgilerini şirketimizin incelemesine
açmış olan gerçek kişiler
Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da
herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla
otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi,
depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden
düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde
edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da
kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde
gerçekleştirilen her türlü işlem
Kişisel verisi işlenen gerçek kişiler
Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına
kişisel veri işleyen gerçek ve tüzel kişidir
Kişisel verinin, kişisel veri niteliğini kaybedecek ve bu
durumun geri alınamayacağı şekilde değiştirilmesidir
6698 saylı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu

3. POLİTİKANIN AMACI
İşbu Politika öncelikle, Şirket tarafından KVKK ve ilgili mevzuat uyarınca hukuka uygun bir
biçimde yürütülen kişisel veri işleme, koruma ve imha sürecinde tatbik edilen ilkeler ve
uygulanan yöntemler hakkında ayrıntılı bilgilendirmeyi amaçlamaktadır. Bu kapsamda
müşterilerimiz, müstakbel ve potansiyel müşterilerimiz, çalışanlarımız, çalışan adaylarımız,
şirket hissedarlarımız, şirket yetkililerimiz, ziyaretçilerimiz, iş ilişkisi kurduğumuz kurumların
çalışanları, hissedarları ve yetkilileri ve üçüncü kişiler gibi kişisel verileri şirketimiz
tarafından işlenen ilgililer ve kamuoyu bakımından şeffaflığı sağlamak temel hedefimizdir.
4. KİŞİSEL VERİ KAYIT ORTAMLARI
Elektronik Ortamlar
Basılı Evrak Ortamları
- Sunucular (Etki alanı, yedekleme, e- Kâğıt
posta, veritabanı, web, dosya
- Manuel veri kayıt sistemleri (anket
paylaşım, vb.)
formları, ziyaretçi giriş defteri)
- Yazılımlar (ofis yazılımları, portal,)
- Yazılı, basılı, görsel ortamlar
- Bilgi güvenliği cihazları (güvenlik
duvarı, saldırı tespit ve engelleme,
günlük kayıt dosyası, antivirüs vb. )
- Video Kaydı ve Ses Kaydı
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Kişisel bilgisayarlar (Masaüstü,
dizüstü)
Mobil cihazlar (telefon, tablet vb.)
Optik diskler (CD, DVD vb.)
Çıkartılabilir bellekler (USB, Hafıza
Kart vb.)
Yazıcı, tarayıcı, fotokopi makinesi

5. KİŞİSEL VERİLERİN SAKLANMASI VE İMHASI
5.1. Kişisel Verilerin Saklanması
Şirketimiz kişisel verilerin saklanması hususunda Anayasa ile belirlenmiş ilkeler çerçevesinde, KVKK
ve alt mevzuatı ile KVK Kurulu’nun karar ve uygulamalarına uygun davranmaktadır. Bu kapsamda
kişisel veriler veri sahiplerinin iradelerine uygun ve pozitif mevzuatta belirlenen süreler boyunca
saklanmaktadır.
Yukarıda anılan mevzuat uyarınca kişisel verilerin ne kadar süre saklanması gerektiğine ilişkin bir
düzenleme olmadığı hallerde, kişisel veriler o verinin işlenmesini gerektiren hukuki ilişkinin niteliğine
göre ticari hayatta tatbik edilen teamüle uygun süre kadar saklanmayı müteakip silinmekte, yok
edilmekte veya anonim hale getirilmektedir.
Kişisel verilerin işlenme amacı sona ermesine müteakip, derhal imhası yoluna gidilememektedir. Zira
ileride hukuki uyuşmazlıklar yaşanması olanak dâhilinde olduğundan kişisel verinin işlenmesine temel
teşkil eden hukuki ilişkinin türüne bağlı olarak saklama süresinin sonuna kadar saklanması
gerekmektedir.
5.1.1.

Kişisel verilerin Saklanmasına Dayanak Teşkil Eden Hukuki ve Teknik Sebepler

Şirket Esas Sözleşmesinde detaylı olarak belirtilen alanlarda faaliyet gösteren şirketimiz tarafından,
söz konusu faaliyetler dolayısıyla; gerek Turizm ve Gelir İdaresi Başkanlığı ve ilgili diğer kurumların
düzenlemeleri gerekse akdettiğimiz sözleşmeler nedeniyle sözlü, yazılı ya da elektronik kişisel
verileriniz toplanmakta ve işlenmektedir. Bu kişisel verileriniz, şirketimizin faaliyet konuları ile ilgili
hizmetleri sunabilmek ve bu hizmetlerin kalitesini arttırabilmek, şirketimizin satış, pazarlama ve sair
faaliyetlerini yerine getirebilmek, bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak
amacıyla kullanılacaktır. Ayrıca kişisel verileriniz, sizlere sunduğumuz hizmet kalitemizin arttırılması
ile satış ve pazarlama faaliyetleri için yapılacak uygulamaları gibi çalışmalar kapsamında da
kullanılabilecektir.
Kişisel verileriniz, açık rızanız bulunmadan yukarıda belirtilen amaçlar dışında kullanılmayacak olup,
yasal yükümlülükler ve resmi kurum/kuruluşlar haricinde üçüncü şahıslarla paylaşılmayacak ya da
aktarılmayacaktır.
Şirketimiz, söz konusu kişisel verilerinizi sadece; müşterilerin açık rızasına istinaden veya tabi
olduğumuz mevzuat başta olmak üzere KVKK md. 5/f.2’de öngörülen diğer hallerde, siz
müşterilerimize katma değerli hizmetler, fırsat ve olanaklar sunulması ve hizmet kalitesinin artırılması
amacıyla, yurt içinde ya da yurt dışındaki iştiraklerimizle ve doğrudan veya dolaylı bağlı
şirketlerimizle ve ortak girişimlerimizle veya yasal bir zorunluluk gereği bu verileri talep etmeye
yetkili olan kamu kurum veya kuruluşları ile ve yeterli önlemler alınmak kaydıyla, faaliyetlerimiz
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gereği anlaşmalı olduğumuz yurt içinde ya da yurt dışındaki kurumlar, tedarikçiler, yetkili
satıcılar/bayiiler/iş ortaklarımız ile paylaşabilecektir.
Kişisel verileriniz, Şirketimiz tarafından verilen hizmetler, ürünler ya da ticari faaliyetlere bağlı olarak
değişkenlik gösterebilmekle birlikte; otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, ofisler, şubeler,
bayiler, çağrı merkezi, internet sitesi, sosyal medya kanalları, mobil uygulamalar ve benzeri araçlarla
sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilecektir. Şirketimizin ürün ve hizmetlerinden
yararlandığınız müddetçe kişisel verileriniz oluşturulmak ve güncellenmek suretiyle işlenebilecektir.
Ayrıca, Şirketimizin hizmetlerini kullanmak niyetiyle;
• Çağrı merkezimizi veya internet sayfamızı kullandığınızda,
• Şirketimizi, internet sitemizi veya sosyal medya kanallarımızı/mecralarımızı ziyaret ettiğinizde,
• Şirketimizin düzenlediği eğitim, seminer veya organizasyonlara katıldığınızda kişisel verileriniz
işlenebilecektir. Sizlerden rızanızla ya da Türkiye Cumhuriyeti kanunlarında ifade edilen diğer
hukuka uygunluk nedenleri gereği elde edilmiş kişisel verileriniz; (i)Şirketimiz tarafından sunulan
ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından
yapılabilmesi; (ii)Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin sizlerin beğeni, kullanım
alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek sizlere önerilmesi; (iii)Şirketimizin ve Şirketimizle
iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini (Şirketimiz tarafından
yürütülen iletişime yönelik idari operasyonlar, Şirkete ait lokasyonların fiziksel güvenliğini ve
denetimini sağlamak, iş ortağı/müşteri/tedarikçi (yetkili veya çalışanları) değerlendirme süreçleri,
hukuki uyum süreci, mali işler v.b.); (iv) Şirketimizin sunmuş olduğu hizmetlerin daha kaliteli hale
getirilmesi ve kalite politikamızın geliştirilmesi, (v)Şirketimizin sunmuş olduğu genel ve özel
kampanyalarından, promosyon, tanıtım, indirim ve benzeri avantajlarından haberdar edilmeniz ve
yararlandırılmanız; (vi)Şirketimizin sunduğu mecralardan hizmet almak amacıyla kullanıcı adınız ve
şifreniz ile giriş yaptığınızda ilgili mecralarda yer alan kişisel verileriniz, tercihleriniz, işlemleriniz
ile gezinme süreniz ile birlikte elde edilen verileri talep etmiş olduğunuz bilgi ve hizmetleri size
verebilmek amacıyla işleyebilmek; (vii)Şirketimiz ve ilişkili şirketleri/kuruluşları tarafından
çıkarılan ve/veya çıkarılacak olan her türlü sadakat kart ile Şirketimiz ve ilişkili
şirketleri/kuruluşlarının web sitesi üyelikleri ile ilgili bildirimleri (yenileme, sona erme vb.)
yapabilmek, tarafınız ile kurulabilecek her türlü iletişim, yeni sunulacak hizmet ve ürünler ile kişisel
veri politikalarında ve üyelik koşullarında olabilecek değişiklik, yenilikleri ve benzeri konularda
bilgilendirmek; (viii)Şirketimizden talep edeceğiniz bilgi, etkinlik ve hizmetlerle ilgili sizlere
bilgilendirme yapmak; (ix)Şirketimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması;
(x)Şirketimizin insan kaynakları politikalarının yürütülmesinin temini ve; (xi)Mevzuatta açıkça
belirtilmesi durumunda veya gerektiği takdirde mevzuatla belirlenen bir hukuki yükümlülüğün
yerine getirilmesi amaçlarıyla KVK Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme
şartları ve amaçları dahilinde Şirketimiz ve ilişkili şirketleri/kuruluşları ile aşağıda (C) Maddesinde
belirtilen diğer gerçek ve/veya tüzel kişiler tarafından işlenebilecektir.
Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda, yukarıdaki maddelerde belirtilen
amaçlar doğrultusunda Şirket olarak ürün ve hizmetlerimizin belirlenen yasal çerçevede sunulabilmesi
ve bu kapsamda Şirketimizin sözleşme ve yasadan doğan sorumluluklarını eksiksiz ve doğru bir
şekilde yerine getirebilmesi amacıyla edinilir. Bu hukuki sebeple toplanan kişisel verileriniz KVK
Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu
metnin (B) maddesinde belirtilen amaçlarla işlenmekte, kaydedilmekte, aktarılmakta, paylaşılmakta ve
saklanmaktadır.
KVK Kanun’a göre kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya
diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza
mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri özel nitelikli
kişisel veridir. Şirketimiz, özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesinde, ayrıca Kişisel Verilerin
Korunması Kurulu tarafından belirlenen önlemleri yeterli düzeyde alır. Şirketimiz, daha iyi hizmet
verebilmesi için kişilerin özel nitelikli verilerini ancak ilgili kişiden rıza alarak ve sadece toplama
amacına hizmet etmesi için işleyecektir.
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Toplanan kişisel verileriniz, (B) Maddesinde belirtilen amaçlara hizmet etmesi için Oden İnşaat
Turizm ve Ticaret A.Ş. adı altında Ilıca Hotel Spa & Thermal Resort Çeşme ‘nin yanısıra
hissedarlarımıza, iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişilere,
KVK Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde
aktarılabilecektir.
Şirketimiz, KVK Kanun’unda Kişisel Verilerin Korunması Kurulu tarafından belirlenen şartlar
dahilinde kişisel verileri kanundaki diğer şartlara uygun olarak ve kişinin bu amaçla açık rızasını
aldıktan sonra yurt dışına aktarma yetkisine sahiptir.
5.1.2.

Kişisel Verilerin Güvenli Şekilde Saklanması ve Hukuka Aykırı Olarak İşlenmesi ve
Erişilmesinin Önüne Geçilmesi İçin Alınmış Olan Teknik ve İdari Tedbirler

5.1.2.1. Teknik Tedbirler
Site Yönetimimiz, kişisel verilerin niteliğine ve saklandığı ortamların özelliklerine bağlı olarak
aşağıda sıralanan teknik tedbirleri almaktadır.
- Kişisel verilerin muhafaza edildiği ortamların güvenliği için bilişim teknolojisinin sağladığı en
yeni olanaklarla koruma sağlanmaktadır.
- Kişisel verilerin muhafaza edildiği ortamlarla ilgili olarak çoklu güvenlik sistemleri tatbik
edilmektedir.
- Bilişim sisteminde güvenlik zafiyeti olup olmadığının tespiti amacıyla gerektikçe güvenlik ve
sızdırmazlık testleri uygulanması ve elde edilecek sonuca uyarlı tedbirler alınması
öngörülmektedir.
- Kişisel verilerin bulunduğu ortamlara erişim yetkileri, gereklilik ve ölçülülük ilkeleri uyarınca
hem fiziksel, hem de bilişim sistemi üzerinden kategorize edilmekte ve sınırlanmaktadır.
5.1.2.2. İdari Tedbirler
Site Yönetimimiz, kişisel verilerin niteliğine ve saklandığı ortamların özelliklerine bağlı olarak
aşağıda sıralanan idari tedbirleri almaktadır.
- Kişisel verilere erişim yetkisi olan ve/veya işleme/imha sürecine dahil olan tüm personele
kişisel veriler, bilgi güvenliği ve özel hayatın gizliliği gibi ilgili tüm konularda bilgilendirme
ve farkındalık eğitimleri verilmektedir.
- Kişisel verilerin korunması hususunda gereklilikler çalışanlar ayrıntılı olarak
talimatlandırılarak gerektiğinde idari ve disiplin işlemi yapılması öngörülmektedir.
- Faaliyetlerimizin yerine getirilmesi sürecinde kişisel verilerin paylaşımı gerektiğinde, bunların
korunması ve ilgili kişilerin haklarının muhafazası için lüzumlu sözleşme hükümleri
eklenmekte ve eski sözleşmeler için ek sözleşmeler yapılmaktadır.
5.2. Kişisel Verilerin İmhası
5.2.1.

Kişisel Verilerin Hukuka Uygun İmha Edilmesi İçin Alınmış Teknik Ve İdari
Tedbirler

Kişisel verilerin saklama süreleri sonunda imha edilmesi yoluyla üçüncü kişilerce ulaşılmasını geri
dönüşümsüz olarak engelleyebilmek amacıyla, imha takip dosyası oluşturulmuş olup, ilgililer
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talimatlandırılarak bilişim sisteminde ve fiziksel olarak bulunan kişisel verilerin imhasının sürekli
takibi yapılmaktadır.
5.3. Saklama ve İmha Süreçlerinde Yer Alan Birimler ve Görevleri Tablosu
Kişisel verilere ilişkin farkındalığın sürekliliğinin
sağlanması için lüzumlu eğitimlerin planlanması ve
icrası
Kişisel verilerin korunmasına ilişkin personel görev
tanımlarının ilgili çalışanlara ve hizmet alınan şirket
personeline tebliği ve takibi
Kişisel verilerin işlendiği güvenlik kamerası veya
ziyaretçi kayıt defteri gibi harici ortamların fiziksel
denetimi
Kişisel veri imha dosyasının oluşturulup düzenli bir
şekilde imhanın sağlanması ve bu işlemlerin kayıt altına
alınması
Kişisel veri saklama ortamlarının fiziki ve bilişim
sistemi
güvenlik
araçlarının
geliştirilmesi
ve
güncellenmesi
Kişisel verilerin korunması ve imhası sürecine ilişkin
kurulmuş olan sistemin geliştirilmesi için lüzumlu takip,
araştırma ve önerilerin ortaya konması

İnsan Kaynakları Departmanı

İnsan Kaynakları Departmanı

Bilgi İşlem Departmanı

İnsan Kaynakları Departmanı

Bilgi İşlem Departmanı

Bilgi İşlem Departmanı

5.4. Periyodik İmha Süresi
KVKK’da yer alan kişisel verilerin işlenme şartlarının ortadan kalkması durumunda Şirketimiz, veri
işleme şartları ortadan kalkmış olması sebebiyle veri işleme ve saklama gerekçeleri sona eren kişisel
verileri veri işleme şartının ortadan kalkmasıyla birlikte veya en geç periyodik imha tarihinde
silmekte, yok etmekte veya imha etmektedir.
Periyodik imha süreçleri ilk kez 30.06.2020’de başlamakta ve her altı ayda bir tekrar etmektedir.
6. KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN KVKK’NUN 11. MADDESİNDE SAYILAN HAKLARI:
KVK Kanun kapsamında, ilgili kişinin kişisel verisinin işlenmesinden, kaydedilmesinden,
aktarılmasından, paylaşılmasından ve saklanmasından önce aydınlatılma ve onayının alınması
hakkının olduğunu, verinin işlenmesinden, kaydedilmesinden, aktarılmasından, paylaşılmasından ve
saklanmasından sonra ise verisinin kaderini tayin etme hakkına sahip olduğunu kabul etmekteyiz. Bu
çerçevede, kişisel veri sahipleri olarak haklarınıza ilişkin taleplerinizi, işbu “Kişisel Verilerin
İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni’nde aşağıda düzenlenen yöntemlerle Şirketimize iletmeniz
durumunda Şirketimiz talebin niteliğine göre talebi en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak
sonuçlandıracaktır.
Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından yayınlanan Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları
Hakkında Tebliğ uyarınca, kişisel veri sahipleri olarak haklarınıza ilişkin taleplerinize ilişkin olarak
başvurunuza yazılı olarak cevap verilecekse, ücret alınmaz.
Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;
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•
•
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•
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Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu
kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
KVK Kanunu’nun 7. Maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini, yok
edilmesi veya anonim haline getirilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin
aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin
kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak islenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın
giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

Buna karşın, Şirket içinde anonimleştirilmiş verilerle ilgili olarak kişilerin bir hakkı bulunmamaktadır.
Şirketimiz, kişisel verileri, iş ve sözleşme ilişkisi gereğince, bir yargısal görevin ya da devlet
otoritesinin Kanuni yetkilerini kullanması amacıyla ilgili kurum ve kuruluşlarca paylaşabilecektir.
7. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU UYARINCA TALEPTE BULUNMAK
İÇİN
KVKK’nun 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili
talebinizi, yazılı olarak Şirketimize iletebilirsiniz. Bu çerçevede Şirketimize KVKK’nun 11. maddesi
kapsamında yapacağınız başvurularda yazılı olarak başvurunuzu ileteceğiniz kanallar ve usuller
aşağıda açıklanmaktadır
Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile KVKK’nun
11. maddesinde belirtilen haklardan kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı
içeren
talebinizi
ilicahotel.com/kvkkbasvuruformutr.pdf
(İngilizce
form
için;
ilicahotel.com/kvkkbasvuruformueng.pdf) adresindeki formu doldurarak ve formun imzalı bir
nüshasını kisisel.veri@ilicahotel.com adresine kimliğinizi tespit edici belgeler ile bizzat elden
iletebilir, noter kanalıyla veya 6698 sayılı Kanun’da belirtilen diğer yöntemler ile gönderebilirsiniz.
8. GÜNCELLEME VE UYUM
Yayınlanma Tarihi
11/02/2020

Versiyon No
Versiyon 1

Politikanın Adı
11/02/2020 tarihli Kişisel Veri Saklama ve İmha
Politikası
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