NİŞANTAŞI KONAKLAMA VE OTEL HİZMETLERİ A.Ş.
MÜŞTERİ AYDINLATMA METNİ
I.

Veri Sorumlusunun Kimliği

İşbu Aydınlatma Metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVK Kanunu”)
10. Maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar
Hakkında Tebliğ uyarınca, veri sorumlusu sıfatıyla Nişantaşı Konaklama ve Otel Hizmetleri
A.Ş. (Nişantaşı Konaklama veya “Şirket”) tarafından hazırlanmıştır. Kişisel Verileriniz; veri
sorumlusu olarak St. Regis İstanbul tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.
II.

İşlenen Veri Kategorileri ve Örnek Veri Türleri

İlgili Kişi Üst İlgili Kişi

Kişisel Veri Üst Kişisel Veri Alt Kategorisi

Kategorisi

Kategorisi

MÜŞTERİ

Gerçek Kişi Kimlik Bilgisi

Ad-Soyad; Doğum Tarihi; TCKN;

Müşteri

Baba

Adı;

Kimlik

Fotokopisi;

Uyruk; İmza; Cinsiyet; Araç Plaka
No; Ehliyet No
İletişim Bilgileri

E-mail; Adres; En Son İkamet
Edilen Ülke/Şehir; Misafirin Bir
sonraki gideceği Adres

Fiziksel

Mekan CCTV (Kamera) Kayıtları; Kimlik

Bilgileri

Doğrulama Bilgileri (Şifre, Token
vb.); İnternet Sitesi Giriş Çıkış
Bilgisi; IP Adres Bilgileri; Cookie
Kayıtları

Hukuki
Bilgileri

İşlem Internet

Erişim

Kayıt

Log'ları

(Şirket ağı üzerinden internete
erişen herkes için)

İşlem
Bilgileri

Güvenliği Kimlik Doğrulama Bilgileri (Şifre,
Token vb.)*; İnternet Sitesi Giriş
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Çıkış Bilgisi; IP Adres Bilgileri;
Cookie Kayıtları*
Eğitim

ve

İş Meslek Bilgisi

Bilgileri
Müşteri

İşlem Otele Geliş Tarihi; Otelden Ayrılış

Bilgileri

Tarihi; Konaklanacak Oda ve Gün
Sayısı;

Misafirin

Yanındaki

Kişilere İlişkin bilgiler (Ad-Soyad,
Yakınlık Derecesi Vb.); Oda Tipi;
Fatura/Çek/Senet
Uygunsuz

Bilgileri;

Davranış

Sergileyen

Misafirlerin Kayıtları
ve Kredi Kart Numarası; Vergi No

Ekonomik

Finansal Bilgiler
Özel

Nitelikli Alerji; Sağlık Durumu/Raporu

Kişisel Veriler*
Pazarlama

Anket

Bilgileri;

Bilgisi*

Kayıtları;

Cookies/Çerez

Doğrudan

Pazarlama

Çalışmaları

Neticesinde

Edilen

Bilgiler

Elde
ve

Değerlendirmeler; Kişisel YorumTercih-Zevk-Alışkanlıklar;
Talep/Şikayet

Kişinin

Yönetimi Bilgisi

Hakkında
İlgili

Ürün

Ve

Yaptığı

Toplanan

Kayıtlar;
Hizmetler

Kişinin

Hizmetler
Şikayetlerle

Bilgiler

Ve

Ürün

Ve

Hakkında

Yaptığı

Taleplerle İlgili Toplanan Bilgiler
Ve Kayıtlar;
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İtibar

Yönetimi İnternet

Bilgisi

ve

Sosyal

Medya

Üzerinden Gelen/Toplanan Şikayet
Bilgileri;

Online

Gelen/Toplanan

Kanallardan

Şikayetler

için

Alınan Aksiyon Bilgileri;
* ile işaretli veri üst kategorisinde yer alan bilgiler, Müşterilerimize daha iyi bir hizmet
sunabilmek amacıyla Müşterilerimizin açık rıza göstermesi halinde işlenmekte ve
aktarılmaktadır.
III. Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği
Yukarıda belirtilen kişisel verileriniz, bu verileri Nişantaşı Konaklama'ya açıklamanıza
konu olan ve müşterilerimize sunulan hizmeti sağlamak, ürünlerimizi ve hizmetlerimizi
geliştirmek, ürünlerin kullanımına ilişkin olarak geliştirilen faaliyetler uyarınca size hak ve
menfaatler sağlanması, şirket içi faaliyetlerin sürdürülmesi ve geliştirilmesi, tarafınızla iş
ilişkilerinin yürütülmesi amacı başta olmak üzere, aşağıda yer verilen amaçlarla doğru orantılı
olarak; Kanun’un 4., 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dâhilinde
işlenebilecektir:


Acil Durum Yönetimi Süreçlerinin Planlanması ve İcrası



Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Planlanması, Denetimi ve İcrası



Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Şekilde Yerine Getirilmesi



Firma/Ürün/Hizmetlere Bağlılık Faaliyetleri



Fiziksel Mekan Denetimi ve Güvenliğinin Yerine Getirilmesi



İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi



İş Süreçlerinin Sağlanması ve İyileştirilmesine Yönelik Önlemlerin Alınması



İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Planlanması ve/veya İcrası



Kurumsal İletişim Faaliyetlerinin Planlanması ve İcrası



Mal/Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi



Misafirlerin İndirimlerden Yararlandırılması



Misafir Konaklama Süreçlerinin Takibi



Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Planlanması ve İcrası



Müşteri Memnuniyeti Aktivitelerinin Planlanması ve/veya İcrası*



Pazarlama/Analiz Çalışmaları**
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Sözleşme Süreçleri/Sözleşmenin kurulması ve/veya ifası



Şirket Operasyonlarının Güvenliğinin Temini



Şirketin Sunduğu Ürün veya Hizmetlerden En Yüksek Faydanın Elde Edilmesi İçin
İlgili Süreçlerin Planlanması ve İcrası



Talep/Şikayet/Öneri Takibi



Uygunsuz Davranış Sergileyen Müşterilerin Kayıtlarının Tutulması



Ürün ve Hizmetlerin Satış ve Pazarlaması İçin Pazar Araştırması Faaliyetlerinin
Planlanması ve İcrası



Ürün ve/veya Hizmetlerin Satış Süreçlerinin Planlanması ve İcrası



Ürün ve/veya hizmetlerin tahsis ve/veya değerlendirme süreçlerinin oluşturulması
ve/veya takibi



Ürün ve/veya Hizmetlerle İlgili Pazarlama, Tanıtım, Değişiklik ve Bakım
Hizmetlerinin İcrası**



Verilerin Doğru ve Güncel Olmasının Sağlanması

** ile işaretli amaçlar, müşterilerin açık rızaları kapsamında yerine getirilecek olan işleme
amaçlarını ifade eder.
IV. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği
Nişantaşı Konaklama tarafından toplanan kişisel verileriniz; yukarıda belirtilen amaçların
gerçekleştirilmesi doğrultusunda ve bu amaçların yerine getirilmesi ile sınırlı olarak; Marriott
International Inc.’a, yurt dışında bulunan sunucularda barındırılması ile yurt içinde ve/veya
yurt dışında yerleşik İş/Çözüm Ortaklarımıza, Şirket yetkililerimize, Tedarikçilerimize,
kanunen yetkili kamu/özel kurumlarına ve özel kişi veya kuruluşlar ile üçüncü kişilere
Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve yukarıda belirtilen
amaçlarla sınırlı olarak aktarılabilecek, yurtiçinde veya yurtdışında işlenebilecektir.
V.

Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri ve Hukuki Sebepleri

Nişantaşı Konaklama, kişisel verileri, şirket web adresi, mobil uygulamalar, sosyal medya
hesapları, email adresi gibi elektronik/dijital ortamlardan doğrudan müşterilerden,
hizmetlerin doğru kullanımı ve müşterinin ihtiyaçları uyarınca hizmetlerde gerekli
iyileştirmelerin gerçekleştirilmesi için müşteri tarafından ve müşterinin yararlanmakta olduğu
hizmetlerden, potansiyel müşteri adaylarının kendilerinden; Şirketimizin hizmetlerinin
müşterilerimiz tarafından kullanılmasını sağlayacak olan çözüm ortaklarımız, diğer iş
ortaklarımız vasıtasıyla; fax, idari ve adli makamlardan gelen tebligatlar ve sair iletişim
kanalları
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aracılığıyla işitsel, elektronik veya yazılı olarak öğrenilen verileri, Kanun’un 5. ve 6.
Maddelerinde belirtilen aşağıdaki hukuki sebepler doğrultusunda toplamaktadır:


Gerekli olduğu durumlarda sizlerden aldığımız açık rızanız (ör: ürün ve/veya
hizmetler ile ilgili pazarlama, tanıtım, değişiklik ve bakım hizmetlerinin amacıyla
iletişime geçilmesi, Marriott Grup tarafından yürütülen sadakat programı kapsamında
kişisel verilerin Marriott Grubu sistemine işlenmesi)



Kanunlarda kişisel verilerinizi işlediğimiz sürecin açıkça öngörülmesi (ör: hizmet
faturalarında yer alan bilgilerin işlenmesi vb. durumlar)



Sizlerle bir sözleşme ilişkisi kurmamız veya bu sözleşmeden kaynaklanan ifa
yükümlülüğümüz ile doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sizlere ait kişisel
verilerin islenmesinin gerekli olması (ör: rezervasyon yapımı sırasında kişisel
verilerinizi tarafımızla paylaşmanız vb. durumlar)



Hukuki yükümlülüğümüzü yerine getirebilmek için zorunlu olan durumlar (ör: Kanun
uyarınca verilerinizi güncel tutma ödevimiz kapsamında sizlerden iletişim bilgilerinizi
güncellemenizi istememiş vb. durumlar)



Sizlerin kişisel verilerinizi paylaşmanız (ör: talep ve şikayetleriniz ile ilgili şirketimiz
ile iletişime geçmeniz vb. durumlar)



Sizlere bir hak tesis etmemiz, bu hakkı kullandırmamız ve korumamız için veri
işlemek zorunda oluşumuz (ör: Starwood Preferred Guest (SPG) uygulaması uyarınca
kişisel verilerin işlenmesi)



Sizlerin temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla, sizlerin verilerini
işlememizin zorunlu oluşu (ör: herhangi bir hukuki ihtilaf ile karşılaşılması ihtimali
dahilinde verilerinizin dava zamanaşımı sürelerince tarafımızca muhafaza edilmesi)

VI.

Verisi İşlenen İlgili Kişi Olarak Kanun’un 11. Maddesinde Sayılan Haklarınız

Bu kapsamda kişisel veri sahipleri; (i) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, (ii) Kişisel
verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, (iii) Kişisel verilerin işlenme amacını ve
bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, (iv) Yurt içinde veya yurt
dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, (v) Kişisel verilerin eksik veya
yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, (vi) KVK Kanunu 7. maddede
öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, (vii)
(d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere
bildirilmesini isteme, (viii) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz
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edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, (ix) Kişisel
verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlindezararın giderilmesini
talep etme.
Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi belirtmek ve kişisel verileriniz
üzerindeki

haklarınızı

kullanmak

amacıyla;

Nişantaşı

Konaklama

Web

Sitesi’nden

erişebileceğiniz “Verisi İşlenen İlgili Kişiler İçin Başvuru Formu” ’nu doldurarak Nişantaşı
Konaklama ve Otel Hizmetleri A.Ş. resmi e-mail adresi kisiselveri@stregis.com üzerinden
gerekli değişiklik, güncelleme ve/veya silme gibi işlemleri ve ilgili talepleri gerçekleştirebilirsiniz.
Belirtilen yöntemlerle taleplerinizi bize iletmeniz durumunda, Şirket talebinizin niteliğine göre
talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin
ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Şirket tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulunca
belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.

Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin yukarıdaki aydınlatma metnini okuduğumu, Veri
sorumlusu sıfatıyla Nişantaşı Konaklama ve Otel Hizmetleri A.Ş. tarafından aydınlatıldığımı
ve Şirkettarafından işlenen kişisel verilerimde herhangi bir değişiklikolması durumunda bu
değişikliği en kısa sürede Şirket’e bildireceğimi, kabul beyan ve taahhüt ederim.

Verisi İşlenen İlgili Kişinin Adı Soyadı:
Tarih:
İmza:

VERİSİ İŞLENEN İLGİLİ KİŞİLER İÇİN BAŞVURU FORMU
(6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU GEREĞİNCE VERİSİ
İŞLENEN İLGİLİ TARAFINDAN VERİ SORUMLUSUNA YAPILACAK
BAŞVURULARA İLİŞKİN)
1.

Genel Açıklamalar
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6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda (“KVK Kanunu”) ilgili kişi olarak
tanımlanan kişisel veri sahiplerine (“Bundan sonra “İlgili Kişi” olarak anılacaktır), Kanun’un
11. maddesinde kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin belirli haklar tanınmıştır.
Nişantaşı Konaklama ve Otel Hizmetleri A.Ş. (“Nişantaşı Konaklama” veri sahipleri
tarafından 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVK Kanunu”) 11’inci
maddesi ile Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ çerçevesinde
yapılacak başvuruları daha hızlı ve sağlıklı değerlendirebilmek amacıyla işbu Başvuru
Formu’nu hazırlamıştır.

İşbu Başvuru Formu ile, Şirketimiz tarafından işlenen Kişisel Verileriniz hakkında bilgi
alabilmek amacıyla, Veri Sorumlusuna Başvuru Usulve Esasları Hakkında Tebliğ madde 5(2)
kapsamında başvuru formunda belirtmek zorunda olduğunuz aşağıda yer alan verileriniz,
Veri Sorumlusu sıfatıyla Nişantaşı Konaklama tarafından, ilgili kişi başvuru formunun
elektronik yada fiziki ortamda bizzat kişisel veri sahibi ilgili kişi tarafından iletilmesi
suretiyle, ilgili kişilerin KVK Kanunu md 11’de yer alan haklarından faydalandırılmaları
amacıyla işlenmektedir. Söz konusu kişisel veriler, kanunlarda açıkça öngörülmesi hukuki
sebebine dayanarak veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla
işlenmekte olup, ilgili kişilerin KVK Kanunu md 11’de yer alan haklarından
faydalandırılmaları amacıyla gereken durumlarda, İş/Çözümortakları, Grup Şirketleri, Şirket
Yetkilileri, Kişisel Verileri Koruma Kurumu, kamu kurum ve kuruluşları, özel kişi veya
kuruluşlar ile üçüncü kişilerle paylaşılabilecektir.
2. İlgili Kişinin Hakları
İşbu Başvuru Formu’nu doldurmadan önce, KVK Kanunu Madde 11’de belirtilen haklarınız
konusunda bilgi sahibi olmanız mevzuat uyarınca tavsiye edilir.
3. Başvuru Yöntemi
Kanunun 13. maddesi ile Veri Sorumlusuna Başvuru Usulve Esasları Hakkında Tebliğ’in 5.
maddesi gereğince; veri sorumlusu olan Şirketimize bu haklara ilişkin olarak yapılacak
başvuruların yazılı olarak veya Kişisel Verilerin Korunması Kurulu (“Kurul”) tarafından
belirlenen diğer yöntemlerle tarafımıza iletilmesi gerekmektedir.

KVK Kanunu Madde 11’de belirtilen haklarınızdan herhangi birini kullanmak istemeniz
halinde, işbu Başvuru Forumu’nu doldurmalı ve aşağıda belirtilen yöntemlerden biri ile
başvurunuzu Şirketimize iletmeniz gerekmektedir.

BAŞVURU

BAŞVURU YAPILACAK ADRES

BAŞVURUDA
YER ALACAK
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YÖNTEMİ

BİLGİ

imzalı Harbiye Mah. Mim Kemal Öke Cad. Tebligatın
başvuru No:35 Nişantaşı, Şişli - İstanbul
üzerine “Kişisel
Verilerin
Korunması
Noter vasıtasıyla
Kanunu
Kapsamında
Bilgi
Talebi”
yazılmalıdır.

Yazılı
Başvuru
Yoluyla

Islak
şahsen
veya

Şirket
sisteminde
yer
alan
Elektronik
Posta Adresi
Yoluyla

Şirketimizin
kisiselveri@stregis.com
sistemine daha
önce kaydetmiş
olduğunuz
elektronik posta
adresinizi
kullanılmak
suretiyle

e-posta’nın
konu kısmına
“Kişisel
Verilerin
Korunması
Kanunu Bilgi
Talebi”
yazılmalıdır

Şirket
sisteminde
yer almayan
Elektronik
Posta Adresi
Yoluyla

Mobil imza/
e-imza
içerecek biçimde
Şirketimizin
sistemine daha
önce
kaydetmediğiniz
elektronik posta
adresinizi
kullanmak
suretiyle

e-posta’nın
konu kısmına
“Kişisel
Verilerin
Korunması
Kanunu Bilgi
Talebi”
yazılmalıdır

kisiselveri@stregis.com

Tarafımıza iletilmiş olan başvurularınız KVK Kanunu’nun 13. maddesinin 2. fıkrası
gereğince, talebin niteliğine göre talebinizin bizlere ulaştığı tarihten itibaren “en kısa sürede
ve en geç 30 gün içinde” yanıtlandırılacaktır. Yanıtlarımız, ilgili Kanunun 13. maddesi
hükmü gereğince yazılı veya elektronik ortamdan tarafınıza ulaştırılacaktır.
Bu formun ve talebinizin niteliğine göre sizlerden istenen bilgi ve belgelerin eksiksiz ve
doğru olarak tarafımıza sağlanması gerekmektedir. İstenilen bilgi ve belgelerin gereği gibi
sağlanmaması durumunda Şirketimiz tarafından talebinize istinaden yapılacak araştırmaların
tam ve nitelikli şekilde yürütülmesinde aksaklıklar yaşanabilecektir. Bu durumda
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Şirketimizin kanuni hakları saklıdır. Bu nedenle ilgili formun talebinizin niteliğine göre
eksiksiz ve istenilen bilgileri ve belgeleri içerecek şekilde gönderilmesi gerekmektedir.

4. Başvurunun Sonuçlandırılması ve Bildirimi
Nişantaşı Konaklama talebinizi, talebin niteliğine göre en geç otuz gün içerisinde
değerlendirerek sonuçlandıracaktır. Talebinize yönelik olumlu veya olumsuz yöndeki
yanıtlar, tarafınıza yazılı olarak veya elektronik ortamda bildirilebilir. Başvuru sonucunun
posta veya elektronik posta yöntemlerinden biriyle iletilmesine yönelik bir tercihiniz varsa,
bu tercihinizi postanın/elektronik postanın gönderileceği adres/elektronik posta adresi ile
birlikte aşağıda belirtmeniz gerekmektedir
Talepleriniz

kural

olarak

ücretsiz sonuçlandırılacak

olmakla

birlikte,

talebinizin

cevaplandırılmasının ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, ilgili mevzuat çerçevesinde
belirlenen tutarlarda ücret talep edilebilecektir. Nişantaşı Konaklama'nın talebin
sonuçlandırılması için ek bilgiye ihtiyaç duyması veya başvurunun ilgili kişi tarafından
yapıldığının kanıtlanamaması durumunda, sizinle işbu Formda belirtilen veya Nişantaşı
Konaklama nezdinde bulunan iletişim bilgileriniz aracılığıyla iletişime geçilebilecektir.

Kişisel Verilere İlişkin Veri Sorumlusuna Başvuru Formu

5.
I.

Başvuru Sahibine İlişkin Bilgiler

Yapmış olduğunuz başvurunuzla ilgili “İlgili Kişi’yi tanımlayabilmemiz ve talebinizin
niteliğine göre Şirketimiz içerisinde gerekli araştırmaları yapabilmemiz için aşağıdaki
bilgilerin sağlanması gerekmektedir.

Ad ve Soyadı*
TC. Kimlik No/ Diğer Ülke Vatandaşları
için Pasaport No*
Tebligata Esas Yerleşim Yeri Adresi / İş
Yeri Adresi*
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Telefon Numarası/Fax Numarası*
Elektronik Posta Adresi*
Şirket ile olan ilişkiniz sona erdi mi?

* işaretli alanlar, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ uyarınca
doldurulması zorunludur. Diğer alanlar ise, işleminizin daha kolay sağlanması adına sizden
talep edilmektedir.
Lütfen Nişantaşı Konaklama ile olan ilişkiniz hakkında aşağıda belirtilenlerden uygun olan
seçeneği seçiniz ve aşağıdaki boşluğa ilişkinin hala devam edip etmediği, sona ermiş ise hangi
dönemlerde devam ettiği ve varsa Nişantaşı Konaklama ile olan ilişkiniz kapsamında irtibat
halinde olduğunuz yetkili bilgisini yazınız.

Müşteri

☐

İş Ortağı

☐

Çalışan

☐

Ziyaretçi

☐

Eski Çalışan

☐

İş Ortağı Çalışanı

☐

İş Başvurusunda Bulunan

☐

Diğer

☐

Açıklama:

II.

İlgili Kişinin Talepleri ve Başvuru Formuna Eklemesi Gereken Bilgi ve Belgeler
(Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Mad 11 (1))

Bu başvuru formu ile kendiniz ile ilgili olarak aşağıda belirtilen haklara sahipsiniz. Konuya
ilişkin bilgi ve belgeler başvuruya eklenmelidir.
Tale
p No

Talep Konusu

Kanun Talep
Hakkında
i
Detaylı Bilgi

Başvuru
Formuna
Eklenmesi
Gereken

Seçiminiz
(İlgili
10 / 15

Belgeler

Sebebi

bölümü X
işareti ile
işaretleyini
z)

1

Nişantaşı Konaklama'nın
hakkımda kişisel veri işleyip
işlemediğini öğrenmek
istiyorum

KVK

Yok

Yok

Kanun
u
☐

Mad
11/1
(a)
2

Eğer Nişantaşı
Konaklama hakkımda
kişisel veri işliyorsa bu
veri işleme faaliyetleri
hakkında bilgi talep
ediyorum

KVK

Yok

Yok

Kanun
☐

u
Mad
11/1
(b)

3

4

Eğer Nişantaşı
Konaklama,
hakkımda kişisel veri
işliyorsa bunların işlenme
amacını ve işlenme amacına
uygun kullanılıp
kullanılmadığını öğrenmek
istiyorum.

Kişisel
yurtiçinde

Verilerimin
veya

yurt

KVK

☐

u
Mad
11/1
(c)
KVK

Yok

Yok

Kanun
u

Kişileri

Mad

istiyorum.

Yok

Kanun

dışında aktarıldığı Üçüncü
öğrenmek

Yok

☐

11/1
(ç)

5

Kişisel Verilerin eksik veya KVK

Eksik

veya Eksik

yanlış

yanlış

yanlış

işlendiğini Kanun

ve

☐
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düşünüyorum ve böyle bir u

olduğunu

durum varsa düzeltilmesini Mad
istiyorum
11/1

düşündüğünüz düşündüğün

(d)

işlendiğini

,

üz

kişisel

düzeltilmesini

verinizin

istediğiniz

doğru ve

kişisel

tamamlayıcı

veriniz:

bilgilerini
gösteren
belgeler
(Nüfus
cüzdanı
fotokopisi,
ikametgah
vs.)

6

Kişisel verilerimin kanun KVK
ve

ilgili

diğer

kanun Kanun

İlgili

sebebi Seçim

ve

neden yaptığınız

hükümlerine uygun olarak u

ortadan

ilgili hususu

işlenmiş olmasına rağmen, Mad
işlenmesini
gerektiren 11/1

kalktığını

ortaya koyan

sebeplerin

ü belirtiniz:

ortadan (e)
kalktığını düşünüyorum ve
bu

çerçevede

düşündüğünüz belgeler.

kişisel

☐

verilerimin;

Kişisel

Verilerimin

silinmesini talep ediyorum
☐
Kişisel

Verilerimin

yok

edilmesini talep ediyorum
☐
7

Talep No 5 ve Talep No 6 KVK

Eksik

veya Eksik

veya

☐
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uyarınca yapılan işlemlerin Kanun

yanlış

yanlış

kişisel

işlendiğini

işlendiğini

verilerimin u

aktarıldığı üçüncü kişilere Mad
bildirilip bildirilmediğini, 11/1

düşündüğünüz düşündüğün
kişisel veriniz

bildirilmediyse

üz

kişisel

üçüncü (f)
kişilere de bildirilmesini

verinizin

istiyorum.

tamamlayıcı

doğru

ve

bilgilerini
gösteren
belgeler
(Nüfus
cüzdanı
fotokopisi,
ikametgah
vs.)
8

Şirketiniz

tarafından KVK

Hangi

Yandaki

işlenen kişisel verilerimin Kanun

talebiniz veya kolonda

münhasıran

işlemle

otomatik u

ilgili işaretlediğini

sistemler vasıtasıyla analiz Mad
edildiğini ve bu analiz 11/1

böyle

bir z

münhasır

husus

otomatik

neticesinde şahsım aleyhine (g)
bir
sonuç
doğduğunu

olduğunu

sistemler

düşünüyorum.

ü belirtin.

düşündüğünüz vasıtasıyla
işlemeye
konu

Bu sonuca itiraz ediyorum.

☐

olan

hususla ilgili
yapmış
olduğunuz
talepleri
gösteren
belgeler.
9

Kişisel verilerimin kanuna KVK

Kanuna

Zararın

aykırı işlenmesi nedeniyle Kanun

aykırılığa

doğduğuna

☐
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zarara uğradım. Bu zararın u

konu

tazmini talep ediyorum.

Mad

hususu

edilmesi

11/1

belirtiniz

gerektiğine

(h)

olan ve

tazmin

ilişkin
kesinleşmiş
mahkeme
kararının
onaylı sureti

Haklarınıza ilişkin ayrıntıları www.thestregisistanbul.com adlı internet sitemizde yer alan
Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’ndan inceleyebilirsiniz.
Lütfen yukarıda sayılan haklar kapsamında taleplerinize ilişkin varsa detaylı açıklamalarınızı
aşağıda belirtiniz.

Açıklamalar;

III.

Beyan

KVK Kanunu uyarınca yapmış olduğum başvurunun işbu Formda belirttiğim talepler
doğrultusunda değerlendirilerek sonuçlandırılmasını talep ederim.
IV.

Veri Sahibi

İşbu Başvuru Formu ile tarafınıza iletmiş olduğum bilgi ve belgelerin doğru ve güncel
olduğunu, Şirketinizin başvurumu sonuçlandırabilmek adına ilave bilgi talep edebileceğini ve
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ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen
ücreti ödemem gerekebileceği hususunda aydınlatıldığımı beyan ve taahhüt ederim.
Adı Soyadı

:

Başvuru Tarihi

:

İmza

:

Başvuru Formu kapsamında iletmekte olduğunuz taleplerinize ilişkin bilgilerin doğru ve güncel olmaması ya da
yetkisiz bir başvuru yapılması halinde Şirketimiz, söz konusu yanlış bilgi ya da yetkisiz başvuru kaynaklı
taleplerden dolayı mesuliyet kabul etmemektedir.
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