KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ
Hez-May Turizm İnşaat ve Ticaret İthalat İhracat Anonim Şirketi (‘’Hez-May A.Ş.’’ veya
‘’Şirket’’) tarafından ‘’Veri Sorumlusu’’ sıfatıyla, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması
Kanunu (‘’6698 sayılı Kanun’’) ve ilgili mevzuat uyarınca, tarafımızla girdiğiniz hukuki ilişki
çerçevesinde kişisel verilerinizin işlenmesi, saklanması ve aktarılması hususlarında, siz değerli;
 Çalışan adaylarını,
 Stajyer adaylarını,
 Ziyaretçileri,
 Potansiyel ürün veya hizmet alıcılarını,
 Ürün veya hizmet alıcılarını,
bilgilendirmek amacıyla işbu aydınlatma metnini hazırlamış bulunuyoruz.
Unvan

Veri Sorumlusu Bilgisi
Hez-May Turizm İnşaat ve Ticaret İthalat İhracat Anonim Şirketi

Merkez Adres

Gümbet Mahallesi Ethem Kaptan Sokak No:4 Bodrum/MUĞLA

Ticaret Sicil/ No
İrtibat Kişisi İletişim
KEP
Web Sitesi

Bodrum / 3033
+90 (549) 789 40 40
hezmay@hs03.kep.tr
https://www.royalasarlikbeach.com/tr
http://www.aydinlioglu.com.tr/

Hali hazırda çalışmaya devam eden veya Şirketimiz ile ilişiği kesilen çok değerli çalışanlar,
stajyerler, hissedarlar, ortaklar, yönetim kurulu üyeleri, tedarikçiler ve çözüm ortaklarının
tarafımızla girdiği hukuki ilişki çerçevesinde işlenen, saklanan ve aktarılan kişisel verileri
yönünden, veri işleme öncesi veya her hâlükârda işleme anında bilgilendirme
yükümlülüğümüzü farklı vasıta ve yöntemlerle yerine getirdiğimizden, sizlere yönelik
bilgilendirme işbu aydınlatma metni kapsamı dışında tutulmuştur.
Faaliyetlerimiz özelinde aydınlatma metinleri (Royal Asarlık Beach Hotel & SPA Konaklama
Belgesi Aydınlatma Metni, Aydınlıoğlu Yapı Market Ürün veya Hizmet Alıcısı Aydınlatma
Metni, Kamera Kayıtlarına İlişkin Aydınlatma Metni, vb.) hazırlanmış ve ilgililerin bilgisine
fiziki veya elektronik ortamda sunulmuştur.
İşlenen Kişisel Veriler, İşlenme Amaçları, Hukuki Sebepleri ve Toplama Yöntemleri
Nelerdir?
Çalışan Adayları & Stajyer Adayları
İşlenen kişisel veriler: Kimlik Bilgileri (Ad, Soyad, İmza, Cinsiyet, Doğum Tarihi, T.C.
Kimlik Numarası, Yabancı Kimlik Numarası), İletişim Bilgileri (İletişim Adresi, E-Posta
Adresi, Telefon Numarası), Özlük Bilgileri (Askerlik Durumu, Sürücü Belgesi Bilgisi, Eğitim
Bilgisi, Öğrenim ve Mezuniyet Durumu, Özel İhtisas ve Mesleki Kurs Bilgisi, Bilgisayar
Bilgisi, İş Deneyimleri veya Referansları, Yabancı Dil Bilgisi), Görsel ve İşitsel Kayıt Bilgileri
(Fotoğraf), Fiziksel Mekân Güvenliği Bilgisi (CCTV Kayıt Bilgileri)
Kişisel veri işleme amaçları: Çalışan adaylarının başvuru süreçlerinin yürütülmesi, Çalışan
Adayı/Stajyer seçme ve yerleştirme süreçlerinin yürütülmesi, İnsan kaynakları süreçlerinin
planlanması, İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi,
Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi.
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Kişisel veri işlemenin hukuki sebebi: Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan
doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli
olması (5/2-c), İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri
sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması (5/2-f).
Kişisel veri toplama yöntemi: Veri kayıt sisteminin bir parçası olmak kaydıyla otomatik
olmayan yöntemle işyerimize gelerek (fiziki ortamda) ‘’İş Başvuru Formu’’ doldurulması
vasıtasıyla yazılı olarak veya fiziki yahut elektronik ortamda iletilen ve iş başvuru
formumuzdaki verilere göre veri azaltma işlemine tabi tutulmuş ‘’Özgeçmiş/CV’’, İŞKUR ve
özel istihdam büroları (Kariyer.net, vb. dahil) vasıtasıyla; ayrıca otomatik veya kısmen
otomatik yollarla kamera kayıtları vasıtasıyla toplanmaktadır.
Kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği: İş başvurusu kapsamında işlenen kişisel verileriniz
üçüncü taraflara aktarılmamaktadır.
Ziyaretçiler
İşlenen kişisel veriler: Fiziksel Mekân Güvenliği Bilgisi (CCTV Kayıt Bilgileri)
Kişisel veri işleme amaçları: Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, Fiziksel mekân
güvenliğinin temini, Erişim yetkilerinin yürütülmesi, İş sağlığı ve güvenliği faaliyetlerinin
yürütülmesi, Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi, Veri sorumlusu operasyon
güvenliğinin temini, Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi.
Kişisel veri işlemenin hukuki sebebi: Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine
getirebilmesi için zorunlu olması (5/2-ç), Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için
veri işlemenin zorunlu olması (5/2-e), İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek
kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması (5/2-f).
Kişisel veri toplama yöntemi: Tamamen otomatik veya kısmen otomatik yöntemle, iş
yerlerinde bulunan kapalı devre kayıt cihazları (CCTV) vasıtasıyla toplanmaktadır.
Kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği: Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, Yetkili
kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi amaçlarıyla sınırlı olarak yurt içindeki Yetkili Kamu
Kurum ve Kuruluşlarına aktarılmaktadır.
Kamera kayıtlarına ilişkin ek bilgilendirme: Tesislerimiz içerisindeki; giriş - çıkış kapıları,
bina dış cephesi, mağaza ve ofis içi alanlar, depo alanı, bahçe, eklentiler, otopark hizmet
alanında bulunan; Merkez toplam 105 adet, Bodrum Şubesi toplam 42 adet, Mumcular
Şubesi toplam 34 adet, Artemis Şubesi toplam 17 adet, Gündoğan Şubesi toplam 25 adet
güvenlik kamerası bulunmakta, yukarıda belirtilen amaçlarla görüntü kaydı yapılmakta ve
kayıt işlemi erişime yetkili kılınan görevli tarafından denetlenmektedir.
Potansiyel Ürün veya Hizmet Alıcıları
İşlenen kişisel veriler: Kimlik Bilgileri (Ad, Soyad), İletişim Bilgisi (E-Posta, Adres, Telefon),
İşlem Bilgisi (Sipariş ve Talep Bilgisi), Fiziksel Mekân Güvenliği Bilgisi (CCTV Kayıt
Bilgileri)
Kişisel veri işleme amaçları: İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, Mal veya hizmet pazarlama
süreçlerinin yürütülmesi, Müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, Saklama ve arşiv
faaliyetlerinin yürütülmesi.
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Kişisel veri işlemenin hukuki sebebi: Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan
doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli
olması (5/2-c), Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu
olması (5/2-ç).
Kişisel veri toplama yöntemi: Veri kayıt sisteminin bir parçası olmak kaydıyla otomatik
olmayan yöntemle işyerimize gelerek (fiziki ortamda) rezervasyon formu veya cari hesap talep
formu doldurulması vasıtasıyla yazılı olarak, telefon görüşmesi veya fiziki yahut elektronik
ortamda ilgili kişi ya da temsilcisi beyanı veya diğer belgeler ile; ayrıca otomatik veya kısmen
otomatik yollarla kamera kayıtları vasıtasıyla toplanmaktadır.
Kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği: Yasal düzenlemenin öngördüğü kapsamda,
faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi, yetkili kişi,
kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi amaçlarıyla sınırlı olarak yurt içindeki Yetkili Kamu
Kurum ve Kuruluşları aktarılmaktadır.
Ürün veya Hizmet Alıcıları
İşlenen kişisel veriler: Kimlik Bilgileri (Ad, Soyad, İmza, T.C. Kimlik Numarası, Yabancı
Kimlik Numarası, Pasaport Numarası, Uyruk/Ülke Bilgisi, Vergi Dairesi Bilgisi, Vergi Kimlik
Numarası, Unvanı), İletişim Bilgileri (E-Posta, Adres, Telefon), Müşteri İşlem Bilgileri (Banka
Hesap Bilgileri, Çek Bilgileri, Dekont Bilgileri, Sipariş Bilgileri, Talep Bilgisi, Müşteri
Numarası, Fatura Bilgileri, Alışveriş Geçmişi Bilgileri, Şikâyet Bilgisi, Ödeme Geçmişi
Bilgileri, Şirket Yetkililerine Ait İmza Sirküleri, Kimlik ve İletişim Bilgileri), Hukuki İşlem
Bilgileri (Dava Dosya Bilgileri, İdari Makamlarla Yazışmalardaki Bilgiler, İhtarname
Kapsamındaki Bilgiler.), Fiziksel Mekân Güvenliği Bilgisi (CCTV Kayıt Bilgileri)
Kişisel veri işleme amaçları: Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, Finans ve muhasebe
işlerinin yürütülmesi, İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, İş sürekliliğinin sağlanması
faaliyetlerinin yürütülmesi, Lojistik faaliyetlerinin yürütülmesi, Mal veya Hizmet üretim ve
operasyon süreçlerinin yürütülmesi, Mal veya hizmet pazarlama süreçlerinin yürütülmesi, Mal
veya Hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi, Mal veya Hizmet satış sonrası destek hizmetlerinin
yürütülmesi, Müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, Müşteri memnuniyetine
yönelik aktivitelerin yürütülmesi, Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi, Saklama ve arşiv
faaliyetlerinin yürütülmesi, Talep/Şikayetlerin takibi, Tedarik zinciri yönetim süreçlerinin
planlanması, İş sağlığı ve güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi, Yönetim faaliyetlerinin
yürütülmesi, Veri sorumlusu operasyon güvenliğinin temini, İş faaliyetlerinin yürütülmesi ve
denetimi, Yetkili kişi, kurum veya kuruluşlara bilgi verilmesi, Hukuk işlerinin takibi.
Kişisel veri işlemenin hukuki sebebi: Kanunlarda açıkça öngörülmesi (5/2-a), Bir
sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin
taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması (5/2-c), Veri sorumlusunun hukuki
yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması (5/2-ç), Bir hakkın tesisi, kullanılması
veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması (5/2-e), İlgili kişinin temel hak ve
özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri
işlenmesinin zorunlu olması (5/2-f).
Kişisel veri toplama yöntemi: Veri kayıt sisteminin bir parçası olmak kaydıyla otomatik
olmayan yöntemle işyerimize gelerek (fiziki ortamda) konaklama formu doldurulması veya cari
hesap sözleşmesi imzalanması vasıtasıyla yazılı veya sözlü olarak, fiziki yahut elektronik
ortamda ilgili kişi ya da temsilcisi beyanı veya diğer belgeler ile; ayrıca otomatik veya kısmen
otomatik yollarla kamera kayıtları vasıtasıyla toplanmaktadır.
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Kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği: Yasal düzenlemenin öngördüğü kapsamda,
faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi, yetkili kişi,
kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi, iş faaliyetlerinin yürütülmesi/denetimi ve iş
sağlığı/güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi amaçlarıyla sınırlı olarak yurt içindeki Yetkili
Kamu Kurum ve Kuruluşları ile faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, finans ve muhasebe
işlerinin takibi ve yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi amaçlarıyla sınırlı olarak
yurt içindeki Gerçek Kişiler veya Özel Hukuk Tüzel Kişilere aktarılmaktadır.
Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Ek Bilgilendirme
Hez-May A.Ş. tarafından kişisel verileriniz, başta Türk Ticaret Kanunu, Türk Borçlar
Kanunu, Vergi Usul Kanunu, Kimlik Bildirme Kanunu, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu
düzenlemeleri olmak üzere işleme sürecine konu ilgili mevzuat ve resmi otoritelerce öngörülen
yükümlülükler uyarınca işlenmektedir. İşleme amaçları kapsamında gerçekleştirilen kişisel veri
işleme faaliyetinin, 6698 Sayılı Kanun’un 5 ve 6 ncı maddelerinde öngörülen açık rızaya gerek
duyulmaksızın veri işlemeyi mümkün kılan hukuki sebeplerden herhangi birini karşılamaması
halinde, ilgilinin açık rızası alınmaktadır. Açık rıza, belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye
dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rızayı ifade etmektedir.
Kişisel Verilerinizi Yurt Dışına Aktarıyor Muyuz?
Kişisel verileri işlenen, Türkiye’de yerleşik yahut bulunan, çalışan adayları, stajyer adayları,
ziyaretçiler, çevrimiçi ziyaretçiler, ürün veya hizmet alıcıları ve potansiyel ürün veya hizmet
alıcılarına ait kişisel veriler yurt dışına aktarılmamaktadır.
Yurt dışından bizzat kendisi yahut temsilci, acente ve benzeri aracılarla iş başvurusunda
bulunan çalışan adayı, ürün veya hizmet alım talebinde bulunan potansiyel ürün veya hizmet
alıcısı, ürün veya hizmet alımı işlemini gerçekleştiren ürün veya hizmet alıcısına ait kişisel
veriler, Hez-May A.Ş. tarafından ilgili kişi ile arasındaki hukuki ilişki ve yasal düzenlemenin
öngördüğü kapsamda, Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, Sözleşme süreçlerinin
yürütülmesi, İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi
(fatura kesimi vb.), Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi, Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara
bilgi verilmesi amaçlarıyla sınırlı olarak yurt dışındaki ‘’Gerçek Kişiler, Kamu veya Özel
Hukuk Tüzel Kişileri’’ne aktarılabilecektir.
Kişisel Verileri Sahibi Olarak Haklarınız Nelerdir?
Herkes, kendisiyle ilgili kişisel verilerin korunmasını isteme hakkına sahiptir. Veri sahibi ilgili
kişilerin hakları Kanun’da ve ilgili mevzuatta açıkça belirtilmiştir.
Buna göre herkes;








Kişisel verisinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
Kişisel verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp
kullanılmadığını öğrenme,
Kişisel verilerinin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
Kişisel verilerinin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini
isteme,
Kanun’un 7 nci maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinin
silinmesini veya yok edilmesini isteme,
İşbu silme, yok etme veya düzeltme işlemlerinin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü
kişilere bildirilmesini isteme,
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İşlenen verilerinin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle
veri sahibinin aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
Kişisel verilerinin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde
zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.
Haklarınızı Nasıl Kullanabilirsiniz?

6698 sayılı Kanun’un “ilgili kişinin haklarını düzenleyen” 11 inci maddesi kapsamındaki
taleplerinizi, Hez-May Turizm İnş. ve Tic. İth. İhr. A.Ş. resmi internet sitelerimizde mevcut
‘’Başvuru Formu’’ muz aracılığıyla;





Başvuru Sahibinin Gümbet Mah. Adnan Menderes Cad. Ethem Kaptan Sok. No:4
Bodrum/MUĞLA adresine bizzat gelerek kimliğini tevsik edici belge ile ıslak imzalı
olarak başvurusu (yazılı),
Başvuru Sahibinin Gümbet Mah. Adnan Menderes Cad. Ethem Kaptan Sok. No:4
Bodrum/MUĞLA adresine Noter vasıtasıyla gönderilmesi yoluyla ıslak imzalı olarak
başvurusu (yazılı),
Kayıtlı elektronik posta (KEP) adresimiz hezmay@hs03.kep.tr ‘ye güvenli elektronik
imza veya mobil imza ile imzalanmış olarak kayıtlı elektronik posta (KEP) adresiniz
vasıtasıyla iletilmesi,
Başvuru Sahibinin veri sorumlusu olan Hez-May A.Ş.’ye daha önceden bildirilmiş ve
firma sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanılmak suretiyle
kvkk@royalasarlikbeach.com adresine e-posta iletmesi yollarıyla başvurabilirsiniz.

Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ uyarınca, İlgili Kişi’nin,
başvurusunda isim, soy isim, başvuru yazılı ise imza, T.C. kimlik numarası, (başvuruda bulunan
kişinin yabancı olması halinde pasaport numarası), tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri
adresi, varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon numarası ve faks numarası ile talep
konusuna dair bilgilerin bulunması zorunludur. İlgili Kişi, yukarıda belirtilen hakları kullanmak
için yapacağı ve kullanmayı talep ettiği hakka ilişkin açıklamaları içeren başvuruda talep edilen
hususu açık ve anlaşılır şekilde belirtmelidir. Başvuruya ilişkin bilgi ve belgelerin başvuruya
eklenmesi gerekmektedir.
Talep konusunun başvuranın şahsı ile ilgili olması gerekmekle birlikte, başkası adına hareket
ediliyor ise başvuruyu yapanın bu konuda özel olarak yetkili olması ve bu yetkinin
belgelendirilmesi (özel vekâletname) gerekmektedir. Ayrıca başvurunun kimlik ve adres
bilgilerini içermesi ve başvuruya kimliği doğrulayıcı belgelerin eklenmesi gerekmektedir.
Yetkisiz üçüncü kişilerin başkası adına yaptığı talepler değerlendirmeye alınmayacaktır.
Kişisel Verilerinizin İşlenmesine İlişkin Talepleriniz
Ne Kadar Sürede Cevaplanır?
Kişisel verilerinize ilişkin hak talepleriniz değerlendirilerek, bize ulaştığı tarihten itibaren en
geç 30 gün içerisinde cevaplanır. Başvurunuzun olumsuz değerlendirilmesi halinde gerekçeli
ret sebepleri başvuruda belirttiğiniz adrese başvuru formu ve politikamızda öngörülen usulde
gönderilir.
Değişiklikler
Veri sorumlusunun aydınlatma metninde teknolojik ve hukuki gelişmelere bağlı olarak
değişiklik yapma hakkı saklıdır. Aydınlatma metninin güncel hali internet sayfamızda
erişiminize her zaman açık tutulacaktır. (Son Güncelleme Tarihi: 01.05.2022)
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