
KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE DAİR  

TALEP/BAŞVURU GENEL AYDINLATMA BEYANI 

 

Değerli Internet Sitesi Ziyaretçilerimiz, 

 

07.04.2016 tarih ve 29677 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6698 sayılı Kişisel Verilerin 

Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca, Şirketimiz BİZ CEVAHİR İNŞAAT TURİZM ve 

SAĞLIK YATIRIMLARI A.Ş. (“Biz Cevahir/Şirket”) “Veri Sorumlusu” sıfatıyla, internet 

sitemize yapmış olduğunuz talep/başvuru kapsamında, kişisel verilerinizi KVKK ile belirlenmiş 

sınırlar çerçevesinde ve KVKK’da belirtilen durumlar için işleyebilecektir. Şirketimiz olarak 

KVKK 10. maddesi uyarınca sizleri, kişisel veri işleme faaliyetlerimiz hakkında bilgilendirmek ve 

aydınlatmak isteriz.  

1. Veri Sorumlusu  

KVKK uyarınca, Biz Cevahir olarak, veri sorumlusu sıfatıyla, kişisel verilerinizi aşağıda açıklanan 

amaçlar ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak, hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun bir şekilde 

doğru ve güncel olarak işleyebilecek, kaydedebilecek, saklayabilecek, sınıflandırabilecek, 

güncelleyebilecek ve mevzuatın izin verdiği hallerde ve/veya işlendikleri amaçla sınırlı olarak 3. 

kişilere açıklayabilecek/aktarabileceğiz. 

 

“Kişisel Veri” terimi ile kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi 

kastedilmektedir. 

“İşleme” terimi ile; KVKK’da düzenlenenler de dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere, 

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 kast edilmektedir. Kişisel verilerinizi Şirket içinde 

yetkilendirilmiş personel işleyebilecektir. 

2. Kişisel Verilerinizin İşlenme Amacı  

 

KVKK’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve internet sitemize yapmış olduğunuz çeşitli 

talep ve başvurularınız kapsamında, adınız soyadınız, vermeniz durumunda cep telefonu 

numaranız, e-mail adresiniz dijital ve/veya diğer mecralarda toplanan müşteri talep ve/veya 

şikayetlerinin değerlendirilmesi, takibi ve/veya yönetimi, iş sürekliliğinin sağlanması, potansiyel 

misafir ve event sahipleri ile iş ilişkisi kurulması, müşteri talep ve başvurularının yanıtlanması 

amaçlarıyla elektronik ve elektronik postalarda uygun süre zarfında güvenli bir şekilde 

saklanmaktadır 

Şirketimiz tarafından KVKK başta olmak üzere ilgili tüm mevzuatta öngörülen yükümlülüklere 

uygun hareket edilmektedir. Kişisel verilerinizin Şirketimiz tarafından işlenme amaçları 

konusunda detaylı bilgilere; www.bizcevahirhotels.com internet adresinden Biz Cevahir 

Sultanahmet Otel Kişisel Verilerin Saklanması ve İmhası Politikası’ndan ulaşabilirsiniz. 

 

3. Kişisel Verilerinizin Aktarılması  

,Yasal bir sorumluluğu yerine getirmek, koşul ve şartlarımızı ya da diğer sözleşmelerimizi 

yürürlüğe sokmak ya da uygulamak için; ya da Biz Cevahir’in, müşterilerimizin ya da başkalarının 

haklarını, mülkiyetini ya da güvenliğini güvence altına almak için kişisel verilerinizi paylaşma 

yükümlülüğü altına girmemiz gerekiyorsa, bu bağlamda kişisel verilerinizi kanunen yetkili kamu 



kurum ve kuruluşları ve yetkili özel hukuk kişileri de dahil olmak üzere gizlilik sorumluluğu 

kapsamında olan profesyonel danışmanlarımıza açıklayabileceğimizi belirtmek isteriz.   

 

Biz Cevahir kişisel bilgileri kesinlikle özel ve gizli tutmayı, kişisel bilgilerin yetkisiz kullanımını 

veya üçüncü bir kişiye ifşasını önlemek için gerekli tüm tedbirleri almayı ve gerekli özeni 

göstermeyi taahhüt etmektedir. 

 

Kişisel veri aktarımlarının Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından yeterli korumanın 

bulunmadığı tespit ve ilan edilen ülkelere yapılabilmesi Türkiye’deki ve ilgili yabancı ülkedeki 

veri sorumlularının yeterli bir korumayı yazılı olarak taahhüt ettiği ve ilgili aktarım açısından 

Kişisel Verileri Koruma Kurul’unun izninin temin edilebildiği hallerle sınırlı olmak kaydıyla 

mümkün olabilecektir.  

4. Kişisel Verilerinizin Toplama Yöntemi ve Hukuki Sebebi 

 

Kişisel verileriniz, KVKK’nın 5/2  (f) bendlerinde belirtilen “ilgili kişinin temel hak ve 

özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaati için zorunlu olması”  

hukuki sebeplerine dayalı olarak Şirketimiz tarafından internet sitesi üzerinden elektronik yollar 

ile toplanarak yukarıda belirtilen amaçlara dayanarak işlenmektedir.  

5. KVKK’nın 11. Maddesi Gereği İlgili Kişi Olarak Haklarınız  

Söz konusu haklarınıza ilişkin taleplerinizi, kişisel veri sahipleri olarak yazılı bir şekilde ve 

kimliğinizi tespit edici belgeler ile birlikte, kullanmak istediğiniz hakkınıza yönelik 

açıklamalarınızı içeren yazılı dilekçeniz ile Şirketimizin Alibeyköy Mah.Vardar Bulvarı No:5-11 

Eyüpsultan/İstanbul, adresine bizzat veya iadeli taahhütlü mektupla veya üyeliğinizin teyit edildiği 

elektronik posta üzerinden bizcevahir@hs01.kep.tr elektronik posta adresine iletmeniz halinde, 

talebiniz Biz Cevahir tarafından değerlendirilerek KVKK kapsamında öngörülen şekilde en geç 

30 (otuz) gün içerisinde sonuçlandırılacaktır. Taleplere ilişkin olarak herhangi bir ücret talep 

edilmemesi esas olmakla birlikte, Biz Cevahir’in Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından 

belirlenen ücret tarifesi üzerinden ücret talep etme hakkı saklıdır 

KVKK’nın “İstisnalar” başlıklı 28. maddesinde öngörülen haller saklı kalmak kaydıyla 

Şirketimize başvurarak kişisel verilerinizin; işlenilip işlenilmediğini öğrenme; işlenmişse buna 

ilişkin bilgi talep etme; işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme; 

yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme; aktarıldığı üçüncü kişilerce yapılan 

işlemlerin bildirilmesini isteme; eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini 

isteme; işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde silinmesini veya yok edilmesini 

isteme; yapılan işlemlerin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme; 

münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya 

çıkmasına itiraz etme ve KVKK’na aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde 

zararın giderilmesini talep etme haklarına sahip olduğunuzu KVKK kapsamında “Veri 

Sorumlusu” sıfatıyla bildiririz. 

Bilgi alma hakkınız kapsamında yukarıda belirtilenler kapsamında bilgi edinebilmek ve Biz 

Cevahir İnşaat Turizm ve Sağlık Yatırımları A.Ş.  Veri Sahibi Başvuru Formu’na, 

www.bizcevahirhotels.com internet adresinden ulaşabilirsiniz. 

BİZ CEVAHİR İNŞAAT TURİZM ve SAĞLIK YATIRIMLARI A.Ş.  

Merkez : Esentepe Mah. Büyükdere Cad. No:117/2 Şişli/İstanbul 

Tel  : 0 212 601 44 00 

Mersis No : 0-1780-6626-6200015  


