ROYAL ASARLIK BEACH HOTEL&SPA
Konaklama Formu
Kişisel Verilerin Korunması Aydınlatma Metni
A)

Giriş

Bu metin, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun’un (“Kanun”) 10 uncu maddesi uyarınca
‘’Veri Sorumlusu’’ sıfatıyla Hez-May Turizm İnş. ve Tic. İth. İhr. A.Ş. (“Hez-May A.Ş. veya Şirket”) tarafından
kişisel verileri işlenen ilgili tüm gerçek kişilerin bilgilendirilmesi yükümlülüğümüz kapsamında hazırlanmış ve
bilginize sunulmuştur.
Şirketimizce, kişisel verileriniz sorumluluğumuzun tam bilinci ile işbu aydınlatma metninde izah edildiği
çerçevede; kaydedilebilecek, saklanabilecek, güncellenebilecek, yasal sınırlar dahilinde üçüncü kişilere
açıklanabilecek, devredilebilecek, sınıflandırılabilecek ve Kanun’da sayılan şekillerde ve sınırlarda
işlenebilecektir. Hez-May Turizm İnş. ve Tic. İth. İhr. A.Ş Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi
Politikamıza; http://royalasarlikbeach.com/tr resmi internet sayfamızdan ulaşabilirsiniz.
B)

Veri Sorumlusu Bilgisi ve İletişim

Hez-May Turizm İnş. ve Tic. İth. İhr. A.Ş. (“Royal Asarlık Beach Hotel&Spa”)
Adres : Gümbet Mah. Adnan Menderes Cad. Ethem Kaptan Sk. No:4 Bodrum/MUĞLA
Ticaret Sicil/ No: Bodrum/003033
KEP: hezmay@hs03.kep.tr
Tel: +90 (252) 319 34 34
C)

Konaklama Formu Kişisel Veri Kategorizasyonu, Veri İşleme Amacı, Hukuki
Sebebi, Veri Toplama veya İşleme Yöntemi, Veri Aktarımı

No

Kişisel
Veriler

İlgili Kişiler

Kişisel Veriyi
İşleme Amacı

Hukuki Sebep

1

Ad/Soyad

Formu
dolduran otel
misafiri,
beraberindek
i diğer
misafirler

Otele gelen
misafirleri otel
sistemine kayıt
etmektir.

1774 Sayılı Kimlik Bildirme
Kanunu’nun 2. maddesi
uyarınca otel misafirlerinin
kimlik bildirme belgelerini
doldurarak kolluk
makamlarıyla paylaşmak
zorunda olmamız.

2

İletişim
Bilgisi
(Örn. Adres,
Telefon
Numarası,
E-mail)

Formu
dolduran otel
misafiri

Fatura kesme
amacıyladır.

a)213 Sayılı Vergi Usul
Kanunu’nun 230. maddesi
uyarınca müşterinin adresini
faturaya yazmak zorunda
olma
b) Misafir ile iletişime
geçilmesi yönünde açık rıza
alımı

İletişime
geçilmesi
gereken
durumun varlığı
halinde misafir
ile iletişime
geçebilmek
amacıyladır.

Veri Toplama
Veya İşleme
Yöntemi
Konaklama
Belgesi
vasıtasıyla

Konaklama
Belgesi
vasıtasıyla

Veri Aktarımı
Kolluk sistemine kayıt
yapılması suretiyle
Kolluk ve Kovuşturma
yargılama veya infaz
işlemlerine ilişkin olarak
adli ve kolluk makamları
ile
(Formu dolduran otel
misafiri ve diğer
misafirler)

Hukuki
yükümlülüğümüzü yerine
getirebilmek amacıyla
mali müşavir, e-fatura
sağlayıcısı ve yetkili
kamu kurumu ve
kuruluşu ile

3

Doğum Yeri
ve Tarihi

Formu
dolduran otel
misafiri, otel
misafirinin
beraberindek
i diğer
misafirler

Otel
misafirlerimizi
otel sistemine
kayıt etmektir.

1774 Sayılı Kimlik Bildirme
Kanunu’nun 2. maddesi
uyarınca otel misafirlerinin
kimlik bildirme belgelerini
doldurarak kolluk
makamlarıyla paylaşmak
zorunda olma

Konaklama
Belgesi
Vasıtasıyla
(Formu
dolduran otel
misafiri ve
diğer)

Kolluk sistemine kayıt
yapılması suretiyle
Kolluk ve Kovuşturma
yargılama veya infaz
işlemlerine ilişkin olarak
adli ve kolluk makamları
ile

4

T.C. Kimlik
Numarası

Formu
dolduran otel
misafiri, otel
misafirinin
beraberindek
i diğer
misafirler

Otele gelen
misafirlerimizi
otel sistemine
kayıt etmek

1774 Sayılı Kimlik Bildirme
Kanunu’nun 2. maddesi
uyarınca otel misafirlerinin
kimlik bildirme belgelerini
doldurarak kolluk
makamlarıyla paylaşmak
zorunda olma

Konaklama
Belgesi
Vasıtasıyla

Kolluk sistemine kayıt
yapılması suretiyle
Kolluk ve Kovuşturma
yargılama veya infaz
işlemlerine ilişkin olarak
adli ve kolluk makamları
ile

5

Araç Plakası

Formu
dolduran otel
misafiri, otel
misafirinin
beraberindek
i diğer
misafirler

Otele gelen
misafirlerimizi
otel sistemine
kayıt etmek

1774 Sayılı Kimlik Bildirme
Kanunu’nun 2. maddesi
uyarınca otel misafirlerinin
kimlik bildirme belgelerini
doldurarak kolluk
makamlarıyla paylaşmak
zorunda olma

Konaklama
Belgesi
Vasıtasıyla

Kolluk sistemine kayıt
yapılması amacıyla
kolluk ile

1774 Sayılı Kimlik Bildirme
Kanunu’nun 2. maddesi
uyarınca otel misafirlerinin
kimlik bildirme belgelerini
doldurarak kolluk
makamlarıyla paylaşmak
zorunda olma

Konaklama
Belgesi
Vasıtasıyla

Kolluk sistemine kayıt
yapılması amacıyla
kolluk ile

1774 Sayılı Kimlik Bildirme
Kanunu’nun 2. maddesi
uyarınca otel misafirlerinin
kimlik bildirme belgelerini
doldurarak kolluk
makamlarıyla paylaşmak
zorunda olma

Konaklama
Belgesi
Vasıtasıyla

Kolluk sistemine kayıt
yapılması amacıyla
kolluk ile

6

Giriş Tarihi
Ve
Çıkış Tarihi

Formu
dolduran otel
misafiri, otel
misafirinin
beraberindek
i diğer
misafirler

8

Oda
Numarası

Formu
dolduran otel
misafiri, otel
misafirinin
beraberindek
i diğer
misafirler

D)

Acil durumlarda
otel misafirine
ulaşmak
Otele gelen
misafirlerimizi
otel sistemine
kayıt etmek ve
-sistemimizde
misafirin kaldığı
odanın tarihlere
göre uygunluk
durumunu
kontrol
edebilmek
Otele gelen
misafirlerimizi
otel sistemine
kayıt etmek

Konaklayanın acentesi ile
iletişimi amacıyla
Acentası ile

Kişisel Veri Sahiplerinin Hakları ve Kullanılması

Herkes, kendisiyle ilgili kişisel verilerin korunmasını isteme hakkına sahiptir. Veri sahibi ilgili kişilerin hakları
Kanun’da ve ilgili mevzuatta açıkça belirtilmiştir.
Buna göre herkes;
a. Kişisel verisinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
b. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
c. Kişisel verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını
öğrenme,
d. Kişisel verilerinin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
e. Kişisel verilerinin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
f. Kanun’un 7 nci maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinin silinmesini
veya yok edilmesini isteme,
g. İşbu silme, yok etme veya düzeltme işlemlerinin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere
bildirilmesini isteme,
2

h. İşlenen verilerinin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle veri
sahibinin aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
i. Kişisel verilerinin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın
giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.
Veri sahibi olarak, yukarıda belirtilen haklarınız kapsamındaki taleplerinizi, Hez-May Turizm İnş. ve Tic. İth.
İhr. A.Ş. resmi internet sitemiz https://www.royalasarlikbeach.com/tr de mevcut ‘’Başvuru Formu’’nun
doldurulması vasıtasıyla ve işbu formda belirtilen ‘’Usul’’ de; yazılı ve ıslak imzalı olarak Gümbet Mah. Adnan
Menderes Cad. Ethem Kaptan Sok. No:4 Bodrum/MUĞLA adresine elden teslim ya da Noter aracılığıyla
göndermeniz veya hezmay@hs03.kep.tr kayıtlı elektronik posta (KEP) adresimize güvenli elektronik imza veya
mobil imza ile imzalanmış olarak kayıtlı elektronik posta (KEP) adresiniz vasıtasıyla iletilmeniz gerekmektedir.
Ayrıca belirtmek gerekir ki yapılan başvuruda; Ad, soyad ve başvuru yazılı ise imza, Türkiye Cumhuriyeti
vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası,
Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi, Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks
numarası, Talep konusu bulunması, Konuya ilişkin bilgi ve belgelerin başvuruya eklenmesi zorunludur.
Tarafımıza iletilmiş olan başvurularınız Kanun’un 13 üncü maddesinin 2 inci fıkrası gereğince, talebin niteliğine
göre talebinizin bizlere ulaştığı tarihten itibaren “en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde” cevaplanacaktır.
Cevaplar, Kişisel Verilerin Korunması Kurulu (“Kurul”)’un belirlediği usule göre sizlere iletilecektir. Talebinizin
eksiksiz karşılanabilmesi için formda istenen bilgi ve belgelerin eksiksiz ve doğru olarak tarafımıza sağlanması
gerekmektedir.
Talep kabul edilir ise gerekli işlemler uygulanır ve başvuru sahibinin başvuru formunda belirttiği usulde geri
bildirim yapılır. Talebin reddi halinde ise, gerekçesi açıklanarak başvuru sahibinin başvuru formunda belirttiği
usulde geri bildirim yapılır.
Başvurular ancak Türkçe olması halinde değerlendirmeye alınacaktır. Kişisel veri sahipleri adına üçüncü kişilerin
başvuru talebinde bulunabilmesi için veri sahibi tarafından başvuruda bulunacak kişi adına noter kanalıyla
düzenlenmiş özel vekâletname bulunmalıdır.
E) Gizlilik, İşlem Güvenliği, İhlal Bildirimi ve Denetim
İster çalışanlar isterse diğer kişilerin Şirket verileri gizlidir. Hiç kimse sözleşme ya da kanuna uygunluk
olmaksızın başkaca hiçbir amaç için bu verileri kullanamaz, kopyalayamaz, çoğaltamaz, başkalarına aktaramaz,
iş amaçları dışında kullanamaz.
Şirket, kişisel verilerle ilgili herhangi bir ihlal olduğu kendisine bildirildiğinde söz konusu ihlali gidermek için
derhal harekete geçer. İlgilinin zararını en aza indirir ve zararı telafi eder. Kişisel verilerin dışarıdan yetkisiz
kimselerce ele geçirildiğinde durumu derhal Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na bildirir. Önbüro Birimi
Yöneticisi işbu aydınlatma metnine konu hususları denetler.
(İş bu metnin güncellenmesi yürürlükteki resmi mevzuatta yapılabilecek değişiklikler çerçevesinde her zaman
Hez-May Turizm İnş. ve Tic. İth. İhr. A.Ş. Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası ışığında saklı
tutulmaktadır. Son Güncelleme Tarihi: 01.06.2020)

3

