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KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI, İŞLENMESİ VE İMHA POLİTİKASI
1. AMAÇ
Bu bilgilendirme, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) kapsamında, veri
sorumlusu olarak ALAİYE TURİZM TİCARET A.Ş. (ANNABELLA DIAMOND OTEL &
ANNABELLA PARK OTEL) tarafından hukuka uygun bir biçimde yürütülen kişisel veri
işleme faaliyeti ve bu kapsamda müşterilerimiz, çalışanlarımız, çalışan adaylarımız, şirket
hissedarlarımız, şirket yetkililerimiz, ziyaretçilerimiz, işbirliği içinde olduğumuz kurumların
çalışanları, hissedarları ve yetkilileri ve üçüncü kişiler başta olmak üzere kişisel verileri
şirketimiz tarafından işlenen kişileri bilgilendirilerek şeffaflık ve güveni sağlamak ve
aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmek üzere yapılmaktadır.
Bu Politikada kişisel verilerin işlenmesinde şirketin benimsediği temel ilkeler şunlardır;
• Kişisel verileri hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun işleme,
• Kişisel verileri doğru ve gerektiğinde güncel tutma,
• Kişisel verileri belirli, açık ve meşru amaçlar için işleme,
• Kişisel verileri işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü işleme,
• Kişisel verileri ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan
süre kadar muhafaza etme,
• Kişisel veri sahiplerini aydınlatma ve bilgilendirme,
• Kişisel veri sahiplerinin haklarını kullanması için gerekli sistemi kurma,
• Kişisel verilerin muhafazasında gerekli tedbirleri alma,
• Kişisel verilerin işleme amacının gereklilikleri doğrultusunda üçüncü kişilere
aktarılmasında, ilgili mevzuata ve KVK Kurulu düzenlemelerine uygun davranma,
• Özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesine ve korunmasına gerekli hassasiyeti
göstermek.
2. KAPSAM
Şirketimiz tarafından hazırlanan bu Politika, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması
Kanunu’na (“KVKK”) uygun olarak hazırlanmıştır. Sizlerin rızanızla ya da Kanunda sayılan
diğer hukuka uygunluk gereği elde edilmiş veriler, sunmuş olduğumuz hizmetlerin daha
kaliteli hale getirilmesi, sizlere sunulan hizmetlerin ve kalite politikamızın iyileştirilmesi
amacıyla kullanılacaktır. Yine elimizdeki bazı veriler ise, kişisel olmaktan çıkarılmakta ve
anonimleştirilmektedir. Bu veriler, istatistiki amaçlarla kullanılan verilerdir ve Kanun
uygulamasına ve Politikamıza tabi değildir. “Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi
Politikası”, misafirlerimizin, misafir adaylarımızın, çalışanlarımız ile bizimle çözüm ortaklığı
içinde çalışan şirketlerin misafirleri ve çalışanlarının ya da diğer kişilerin otomatik olarak
elde edilen verilerinin korunmasını amaçlar ve bunlara ilişkin düzenlemeleri içerir.
Şirketimiz, politikamızı ve ilgili dokümanlarını, kanuna uygun olmak ve kişisel verilerin
daha iyi korunması şartı ile değiştirme hakkına sahiptir.
Yukarıda belirtilen kategorilerde yer alan kişisel veri sahipleri gruplarına ilişkin işbu
Politikanın uygulama kapsamı Politikanın tamamı olabileceği gibi; yalnızca bir kısmı da
olabilir
3. TANIMLAR
Bu Politika’nın uygulanmasında;
Şirket: Veri sorumlusu sıfatı ile ALAİYE TURİZM TİCARET A.Ş. ve İştirak şirketlerini
Alıcı grubu: Veri sorumlusu tarafından kişisel verilerin aktarıldığı gerçek veya tüzel kişi
kategorisini;
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İlgili kullanıcı: Verilerin teknik olarak depolanması, korunması ve yedeklenmesinden
sorumlu olan kişi ya da birim hariç olmak üzere veri sorumlusu organizasyonu içerisinde
veya veri sorumlusundan aldığı yetki ve talimat doğrultusunda kişisel verileri işleyen
kişileri;
İmha: Kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesini;
Kanun: 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununu;
Kayıt ortamı: Tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt
sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işlenen kişisel verilerin
bulunduğu her türlü ortamı;
Kişisel veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi;
Kişisel veri sahibi: Kişisel verisi işlenen gerçek kişiyi;
Kişisel verinin işlenmesi: 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 hale getirilmesi,
sınıflandırılması
Kişisel veri işleme envanteri: Veri sorumlularının iş süreçlerine bağlı olarak
gerçekleştirmekte oldukları kişisel verileri işleme faaliyetlerini; kişisel verileri işleme
amaçları, veri kategorisi, aktarılan alıcı grubu ve veri konusu kişi grubuyla ilişkilendirerek
oluşturdukları ve kişisel verilerin işlendikleri amaçlar için gerekli olan azami süreyi,
yabancı ülkelere aktarımı öngörülen kişisel verileri ve veri güvenliğine ilişkin alınan
tedbirleri açıklayarak detaylandırdıkları envanteri;
Kurul: Kişisel Verileri Koruma Kurulunu;
Kurum: Kişisel Verileri Koruma Kurumunu;
Özel nitelikli kişisel veri: 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;
Sicil: Kişisel Verileri Koruma Kurumu Başkanlığı tarafından tutulan veri sorumluları
sicilini;
Veri işleyen: Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel veri
işleyen gerçek ve tüzel kişiyi;
Veri kayıt sistemi: Kişisel verilerin belirli kriterlere göre yapılandırılarak işlendiği kayıt
sistemini;
Veri sorumlusu: Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt
sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi ifade
eder.
Bu politikada yer almayan tanımlar için Kanun’daki tanımlar geçerlidir.

4. SORUMLULUK
ALAİYE TURİZM TİCARET A.Ş. KVK Politikası’nın tüm Şirket işleyiş, faaliyet ve
süreçlerinde uygulanmasından, Genel müdür sorumlu olmakla birlikte; ALAİYE TURİZM
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TİCARET A.Ş. KVK Politikası’na uygun hazırlanan tüm dokümanlar ve eğitim
faaliyetlerinin şirket bünyesinde uygulanmasında, genel müdür tavsiye kaynağı ve rehber
olacaktır. Tüm çalışanlarımız, paydaşlarımız, misafirler, ziyaretçiler ve ilgili üçüncü kişiler
KVK Politikasına uyum ile birlikte, hukuki yönden risklerin ve yakın tehlikenin
önlenmesinde, Kalite ekibiyle iş birliği yapmakla yükümlüdürler. Şirketin tüm
departmanları KVK Politikası’na uyulmasını gözetmekle sorumludur.
5. UYGULAMA
KVKK uygulamaları; verilerin işlenmesi şartlarını, veri aktarımı ile ilgili bilgileri, veri
kategorileri ile ilgili detaylı bilgileri, kişisel verilerin silinme yöntemlerini, veri güncelliği ve
doğruluğunu, gizlilik ve güvenliği ve ilgili kişinin haklarının detaylı anlatımını içermektedir.
5.1 Verilerin İşlenmesi
Şirketimiz, kişisel verilerin korunması ve işlenmesiyle ilgili olarak mevzuatta yer verilen
genel ilkeler ile şartları karşılar ve kişisel verilerin Anayasa'ya ve KVKK'na uygun olarak
işlenmesini sağlamak amacıyla aşağıda sıralanan ilkelere uygun hareket eder.
5.1.1 Temel İlkelere Uygunluk
Şirketimiz tarafından, kişisel verilerin korunması mevzuatına uyum sağlanması ve
uyumun sürdürülmesi kapsamında aşağıda sıralanan temel ilkeler benimsenmektedir:
• Kişisel verileri hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olarak işleme
Şirketimiz, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası başta olmak üzere, kişisel verilerin korunması
mevzuatına uygun olarak, kişisel veri işleme faaliyetlerini hukuka ve dürüstlük kuralına
uygun olarak yürütür.
• İşlenen kişisel verilerin doğruluğunu ve güncelliğini temin etme
Şirketimiz tarafından kişisel verilerin işlenmesi faaliyeti yürütülürken, teknik imkanlar
dahilinde kişisel verilerin doğruluğunu ve güncelliğini sağlamaya yönelik gerekli her türlü
idari ve teknik tedbirler alınmaktadır. Şirketimiz bu kapsamda, kişisel veri sahiplerinin
kişisel verilerinin hatalı olması durumunda bunları düzeltme ve doğruluğunu teyit etmeye
yönelik mekanizmalar kurmuştur.
• Kişisel verilerin belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenmesi
Şirketimiz tarafından kişisel verilerin işlenmesi faaliyetleri, kişisel veri işleme faaliyeti
başlamadan önce belirlenmiş olan, açık ve hukuka uygun amaçlar dahilinde
yürütülmektedir.
• Kişisel verileri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü bir biçimde işleme
Şirketimiz tarafından, kişisel veriler, veri işleme şartları ile bağlantılı ve bu hizmetlerin
gerçekleştirilmesi için gerektiği kadar işlenmektedir. Bu kapsamda, kişisel veri işleme
amacı, kişisel veri işleme faaliyetine başlanmadan önce belirlenerek, ileride
kullanılabileceği varsayımı ile veri işleme faaliyeti yürütülmemektedir.
• Kişisel verileri ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli
olan süre kadar muhafaza etme
Şirketimiz, kişisel verileri, ilgili mevzuatta öngörülen veya veri işleme amacının
gerektirdiği süre ile sınırlı olarak muhafaza etmektedir. Bu doğrultuda mevzuatta
öngörülen sürenin bitimi veya kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan
kalkması halinde kişisel veriler şirketimiz tarafından silinmekte, yok edilmekte veya
anonim hale getirilmektedir.
5.1.2 Kişisel Veri İşleme Şartlarına Uygunluk
Şirketimiz kişisel veri işleme faaliyetlerini, KVK Kanunu’nun 5. maddesinde ortaya
konulan veri işleme şartlarına uygun olarak yürütmektedir. Bu kapsamda, yürütülen
kişisel veri işleme faaliyetleri aşağıda sıralanan kişisel veri işleme şartlarının varlığı
halinde gerçekleştirilmektedir:
• Kişisel Veri Sahibinin Açık Rızasının Varlığı
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Veri sahibinin kendisiyle ilgili veri işlenmesine, özgürce, konuyla ilgili yeterli bilgi sahibi
olarak, tereddüde yer bırakmayacak açıklıkta ve sadece o işlemle sınırlı olarak onay
vermesi halinde, Şirketimiz tarafından kişisel veri işleme faaliyeti yürütülür.
• Kişisel Veri İşleme Faaliyetinin Kanunlarda Açıkça Öngörülmüş Olması
Kişisel veri işleme faaliyetine ilişkin kanunlarda açıkça düzenleme bulunması durumunda,
Şirketimiz tarafından, ilgili kanuni düzenleme ile sınırlı olarak kişisel veri işleme faaliyeti
yürütülebilecektir.
• Fiili İmkansızlık Nedeniyle Veri Sahibinin Açık Rızasının Elde Edilememesi ve
Kişisel Veri İşlemenin Zorunlu Olması
Kişisel veri sahibinin rızasını açıklayamadığı veya rızasına geçerlilik tanınmadığı hallerde,
kişilerin hayat veya beden bütünlüğünün korunması için kişisel verilerin işlenmesi zorunlu
ise, Şirketimiz tarafından bu kapsamda veri işleme faaliyeti yürütülür.
• Kişisel Veri İşleme Faaliyetinin Bir Sözleşmenin Kurulması veya İfasıyla
Doğrudan Doğruya İlgili Olması
Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan ilgili olan hallerde, sözleşmenin
taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesi gerekli ise Şirketimiz tarafından veri işleme
faaliyeti yürütülür.
• Şirketimiz’ nin Hukuki Yükümlülüğünü Yerine Getirmesi için Kişisel Veri
İşleme Faaliyeti Yürütülmesinin Zorunlu Olması
Hukuka uygunluk konusunda gerekli hassasiyeti göstermeyi Şirket politikası olarak
benimsemiş olan Şirketimiz ‘ nin hukuki yükümlülüğünün söz konusu olması durumunda,
hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi için kişisel veri işleme faaliyeti yürütülür.
• Veri Sahibinin Kişisel Verisini Alenileştirmesi
Şirketimiz tarafından, ilgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilen (herhangi bir şekilde
kamuya açıklanan) kişisel veriler alenileştirilme amacına uygun olarak işlenir.
• Bir Hakkın Tesisi, Kullanılması veya Korunması için Veri İşlemenin Zorunlu
Olması
Kişisel verilerin işlenmesinin bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için zorunlu
olması durumunda, Şirketimiz tarafından bu zorunluluk ile paralel olarak kişisel veri
işleme faaliyet yürütülür.
• Veri Sahibinin Temel Hak ve Özgürlüklerine Zarar Vermemek Şartıyla Kişisel
Veri İşleme Faaliyetinin Yürütülmesinin Şirketimiz’ nin Meşru Menfaatleri için
Zorunlu Olması
Şirketimiz’ nin meşru menfaatleri için, kişisel veri işlemenin zorunlu olması durumunda,
veri sahibinin temel hak ve özgürlüklerine zarar verilmeyecek ise veri işleme faaliyeti
yürütülebilecektir.
5.1.3 Özel Nitelikli Kişisel Veri İşleme Şartlarına Uygunluk
Şirketimiz tarafından, hukuka aykırı olarak işlendiklerinde ayrımcılık yaratma riski taşıyan
özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesine ayrıca önem gösterilmektedir. Bu kapsamda,
Şirketimiz tarafından özel nitelikli kişisel veri işlemesinde öncelikle hassasiyetle veri
işleme şartlarının var olup olmadığı tespit edilmekte, hukuka uygunluk şartının
varlığından emin olunduktan sonra veri işleme faaliyeti yürütülmektedir.
5.2. Kişisel Veri Aktarım Şartlarına Uygunluk
Şirketimiz tarafından gerçekleştirilecek kişisel veri aktarımlarında KVK Kanunu’nun 8. ve
9. maddelerinde düzenlenmiş olan kişisel veri aktarım şartlarına uygun olarak hareket
edilmektedir.
• Kişisel Verilerin Yurtiçinde Aktarılması
Şirketimiz tarafından, KVK Kanunu’nun 8. maddesi gereğince, yurtiçinde yürütülecek veri
aktarımı faaliyetlerinde veri işleme şartlarına uygun olarak hareket edilmektedir.
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• Kişisel Verilerin Yurtdışına Aktarılması
Şirketimiz tarafından, KVK Kanunu’nun 9. maddesi gereğince kişisel veriler; kişisel veri
işleme şartlarına uygun olarak ve aktarım yapılacak ülkenin KVK Kurulu tarafından ilan
edilen yeterli korumaya sahip ülkelerden olması veya ilgili yabancı ülkede yeterli
korumanın bulunmaması durumunda Türkiye’deki ve ilgili yabancı ülkedeki veri
sorumlularının yeterli bir korumayı yazılı olarak taahhüt etmeleri ve KVK Kurulunun
izninin bulunması ile yurtdışına aktarılabilmektedir.
Yurt dışına aktarımlara, kullandığımız CRM, toplu e-posta gönderim, e-posta ve
yedekleme ile Şirket’in faaliyetlerini yürütebilmesi için ihtiyaç duyabileceği diğer
hizmetleri sağlayan (Salesforce, Emarsys, Office vb.) programların ve uygulamaların
sunucularının yurt dışında olduğu durumlar da dahildir.
• Şirketimiz Tarafından Kişisel Verilerin Aktarıldığı Kişi Grupları
Şirketimiz, KVK Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerine uygun olarak KVK Politikası kapsamı
dahilinde olan veri sahiplerinin kişisel verilerini aşağıda sıralanan kişi gruplarına belirtilen
amaçlarla aktarabilir:
• Şirketimiz grubu otellere; Grup otellerin katılımını gerektiren ticari faaliyetlerin
yürütülmesinin temini amacıyla sınırlı olarak,
• Şirketimiz, İş Ortakları’na, iş ortaklığının kurulması ve sürdürülmesinin temini
amacıyla sınırlı olarak,
• Şirketimiz Tedarikçileri’ne, tedarikçiden temin edilen ve Şirketimiz’ nin ticari
faaliyetlerini yerine getirmek amacıyla sınırlı olarak,
• Yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile yetkili özel hukuk kişilerine, ilgili
kişilerinin hukuki yetkisi dahilinde talep ettiği amaçla sınırlı olarak,
• Üçüncü kişilere kişisel veri aktarım şartlarına uygun olarak.
5.3. Veri Kategorileri
• Sözleşme ilişkisi için verinin toplanması ve işlenmesi
Müşterilerimiz ve muhtemel müşterilerimizle bir sözleşme ilişkisi kurulmuş ise, toplanmış
olan kişisel veriler, müşterinin onayı alınmaksızın kullanılabilir. Ancak bu kullanım,
sözleşme amacı doğrultusunda gerçekleşir. Sözleşmenin daha iyi icrası ve hizmetin
gereklilikleri ölçüsünde veriler kullanılır ve gerektiğinde müşterilerle irtibata geçilerek
güncellenir. Buna karşın müşteri adaylarımızın (muhtemel müşteri) bize kendileri
tarafından bırakmış olduğu veriler, onlara sonrasında daha kolay ve kaliteli hizmet
sunmak için işlenir. Bu veriler talepleri halinde bir sözleşme ilişkisine dönüşmemişse
silinir.
• İş ve Çözüm Ortakları Verileri
Şirketimiz, gerek iş gerekse çözüm ortakları ile veri paylaşımı yaparken hukuka uygun
davranmayı ilke edinir. İş ve çözüm ortakları ile veri gizliliği taahhüdü ile ve ancak
hizmetin gerektirdiği kadar veri paylaşılmakta ve bu taraflardan mutlaka veri güvenliğinin
alınmasına ilişkin tedbirleri almaya zorlanmaktadır.
• Reklam amaçlı veri işleme
E-Ticaretin Düzenlenmesi Hk. Kanun ile Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hk.
Yönetmeliğe uygun olarak ancak önceden onay alınan kişilere reklam amaçlı elektronik
ileti gönderilebilir. Reklamın gönderileceği kişinin onayının açık bir şekilde mevcudiyeti
şarttır. Yine aynı mevzuat uyarınca belirlenen “onay”ın detaylarına Şirketimiz riayet
etmektedir. Alınacak onay, şirketinizin mal ve hizmetlerini tanıtmak, pazarlamak,
işletmesini tanıtmak ya da kutlama ve temenni gibi içeriklerle tanınırlığını artırmak
amacıyla alıcıların elektronik iletişim adreslerine gönderdiği tüm ticari elektronik iletileri
kapsamalıdır. Bu onay, yazılı olarak fiziki ortamda veya her türlü elektronik iletişim
aracıyla alınabilir. Önemli olan, alıcının ticari elektronik ileti gönderilmesini kabul ettiğine
dair olumlu irade beyanı, adı ve soyadı ile elektronik iletişim adresinin bulunmasıdır.
• Şirketin hukuki yükümlülüğü veya kanunda açıkça öngörülmesi sebebiyle
yapılan veri işlemleri
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Kişisel veriler, işlemenin ilgili mevzuatta açıkça belirtilmesi veya mevzuatla belirlenen bir
hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi amacıyla ayrıca onay alınmadan işlenebilir. Veri
işlemlerinin tür ve kapsamı, yasal olarak izin verilen veri işleme faaliyeti için gerekli
olmalı ve ilgili yasal hükümlere uygun olmalıdır.
• Otomatik sistemlerle işlenen veriler
Otomatik sistemler aracılığı ile işlenen veriler konusunda Şirketimiz, Kanuna uygun
davranır. Kişilerin açık rızası olmaksızın bu verilerden elde edilen bilgiler kişi aleyhine
kullanılamaz. Ancak Şirketimiz, kendi sistemindeki verileri kullanarak işlem yapacağı
kişilerle ilgili kararlar alabilir.
• Kullanıcı bilgileri ve internet
Şirketin internet sitesinde; siteyi ziyaret eden kişilerin ziyaretlerini ziyaret amaçlarıyla
uygun bir şekilde gerçekleştirmelerini temin etmek; kendilerine özelleştirilmiş içerikler
gösterebilmek ve çevrimiçi reklamcılık faaliyetlerinde bulunabilmek maksadıyla teknik
vasıtalarla (Örn. Çerez/Cookie) site içerisindeki internet hareketleri kaydedilebilir.
Şirketin bu şekilde bir işleme faaliyetini yürütmesi durumunda, bu kapsamda kişisel
verilerin korunması ve işlenmesine dair detaylı açıklamalara Şirket’in “Çerez Politikası”
metninde yer verilmiştir.
Şirketimiz’ ye ait web siteleri ve diğer sistemlerde veya uygulamalarda kişisel verilerin
toplanması, işlenmesi ve kullanılması durumunda ilgili kişiler gizlilik bildirimi ile ve
gerekirse çerezler hakkında bilgilendirilir. Kişiler, web sayfalarındaki uygulamalarımız
konusunda bilgilendirilir. Kişisel veriler, hukuka uygun olarak işlenecektir. Web sayfamızı
ziyaret ettiğinizde sayfamızda kullandığımız/kullanacağımız çerezlerle ile ilgili olarak
aşağıdaki bilgileri dikkatinize sunmaktayız.
• Ziyaretçilere ve Müşterilere Sağlanan İnternet Erişimleri
Şirket tarafından, talep eden ziyaretçilere Şirket işyerleri içerisinde kaldıkları süre
boyunca internet erişimi sağlanabilir. Bu durumda internet erişimlerine ilişkin log kayıtları
5651 Sayılı Kanun ve bu Kanuna göre düzenlenmiş olan mevzuatın amir hükümlerine
göre kayıt altına alınır; bu kayıtlar ancak yetkili kamu kurum ve kuruluşları tarafından
talep edilmesi veya Şirket içinde gerçekleştirilecek denetim süreçlerinde ilgili hukuki
yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla işlenebilir.
Bu çerçevede elde edilen log kayıtlarına yalnızca sınırlı sayıda Şirket çalışanının erişimi
bulunmaktadır. Bahsi geçen kayıtlara erişimi olan Şirket çalışanları bu kayıtları yalnızca
yetkili kamu kurum ve kuruluşundan gelen talep veya denetim süreçlerinde kullanmak
üzere erişmekte ve hukuken yetkili olan kişilerle paylaşmaktadır. Erişim yetkilendirmesi
Bilgi İşlem departmanı tarafından yapılır. Kayıtlara erişimi olanlara ayrıca gizlilik
taahhütnamesi imzalattırılır.
• Üçüncü Taraf Çerezler
Şirketimiz internet siteleri/mobil uygulamaları/mobil internet siteleri üçüncü parti
güvenilir, tanınmış reklam sağlayıcılarıyla çalışmaktadır. Üçüncü parti hizmet sağlayıcılar
size özel reklamları sunabilmek için kendi çerezlerini yerleştirmektedirler. Üçüncü parti
tarafından yerleştirilen çerezler internet sitelerinde ziyaretçilerin gezinme bilgilerini
toplar, işler ve nasıl kullandıklarını analiz eder.
• Ticari çerezler
İlgi alanlarınız ve seçimleriniz doğrultusunda hedeflediğiniz ürün/içeriğe benzer nitelikli
olanların sunulması ve daha gelişmiş, kişiselleştirilmiş bir reklam portföyü sunarak
kullanım deneyiminizi artırmaya yarar. Yukarıda ifade edilen oturum, kalıcı, işlevsel ve
analitik ve ticari çerezlerin arka planda tutulma süresi yaklaşık 2 (iki) ay olup şahıs
internet tarayıcısı ayarlarından bunda gerekli ayarlamaları yapılabilir. İşbu ayarlardan
kaldırılma işlemi internet tarayıcısı bazlı değişebilmektedir. Rezervasyon aşamasında iken
sistemdeki hatalar ya da kesilmeler nedeniyle işleminiz yarım kalırsa çağrı merkezi
temsilcimiz size ulaşacaktır.
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• Çerezleri nasıl silebilirim?
Pek çok internet tarayıcısı, bilgisayarınıza ilk kurulumundan itibaren çerezleri otomatik
olarak kabul etmeye ve kullanmaya ayarlıdır. İnternet tarayıcınızın yardım ya da ayarlar
menülerini kullanarak, çerezlerin engellenmesini veya cihazınıza çerez gönderildiğinde
uyarı verilmesini sağlayabilirsiniz. Çerezleri yönetmenin farklı yollarını öğrenmek ve
kullandığınız tarayıcının ayarlarını nasıl düzenleyeceğiniz hakkında ayrıntılı bilgi almak için
tarayıcınızın talimat veya yardım seçenekleri ekranından yararlanabilirsiniz.
5.4. Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi Veya Anonim Hale Getirilmesine
İlişkin Esaslar
KVK Kanunu’nun 7. maddesinde düzenlendiği üzere ilgili kanun hükümlerine uygun olarak
işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde
Şirketimizin kendi kararına istinaden veya kişisel veri sahibinin talebi üzerine kişisel
veriler silinir, yok edilir veya anonim hâle getirilir. Bu kapsamda Şirketimiz ilgili
yükümlülüğünü bu bölümde açıklanan yöntemlerle yerine getirmektedir.
Şirketimiz ilgili kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini
gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kendi kararına istinaden veya kişisel veri
sahibinin talebi üzerine kişisel verileri silebilir veya yok edebilir. Kişisel verilerin silinmesi,
yok edilmesi gereken durumlar veri sorumlusu ve komite tarafından takip edilir.
Kişisel verilerin silinmesi, kişisel verilerin ilgili kullanıcılar için hiçbir şekilde erişilemez ve
tekrar kullanılamaz hale getirilmesi işlemidir. Şirketimiz, silinen kişisel verilerin ilgili
kullanıcılar için erişilemez ve tekrar kullanılamaz olması için gerekli her türlü teknik ve
idari tedbirleri almaktadır.
Kişisel verilerin anonim hale getirilmesi, kişisel verilerin başka verilerle eşleştirilse dahi
hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hale
getirilmesidir. Kişisel verilerin anonim hale getirilmiş olması için; kişisel verilerin, veri
sorumlusu, alıcı veya alıcı grupları tarafından geri döndürme ve verilerin başka verilerle
eşleştirilmesi gibi kayıt ortamı ve ilgili faaliyet alanı açısından uygun tekniklerin
kullanılması yoluyla dahi kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle
ilişkilendirilemez hale getirilmesi gerekir. Şirketimiz, kişisel verilerin anonim hale
getirilmesiyle ilgili gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri almaktadır.
Kişisel Verileri Veri Sahibinin Talep Etmesi Durumunda Silme Ve Yok Etme Süreleri
• Veri Sahibi, Şirketimiz’e başvurarak kendisine ait kişisel verilerin silinmesini veya
yok edilmesini talep ettiğinde;
• Kişisel verileri işleme şartlarının tamamı ortadan kalkmışsa; Şirketimiz talebe konu
kişisel verileri siler, yok eder veya anonim hale getirir. Şirketimiz, ilgili kişinin
talebini en geç 30 gün içinde sonuçlandırır ve ilgili kişiye bilgi verir.
• Kişisel verileri işleme şartlarının tamamı ortadan kalkmış ve talebe konu olan
kişisel veriler üçüncü kişilere aktarılmışsa Şirketimiz bu durumu üçüncü kişiye
bildirir; üçüncü kişi nezdinde Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim
Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik kapsamında gerekli işlemlerin yapılmasını
temin eder.
• Kişisel verileri işleme şartlarının tamamı ortadan kalkmamışsa, bu talep Şirketimiz
tarafından gerekçesi açıklanarak reddedilebilir ve ret cevabı Veri Sahibine en geç
30 gün içinde yazılı olarak ya da elektronik ortamda bildirilir
5.5 Doğruluk Ve Veri Güncelliği
Şirketimiz bünyesinde bulunan veriler, kural olarak ilgili kişilerin beyanı üzerine beyan
ettiği şekilde işlenir. Şirketimiz, müşteriler ya da Şirketimiz ile temas kuran kişilerin
beyan ettiği verilerin doğruluğunu araştırmak zorunda olmadığı gibi bu hukuken ve
çalışma ilkelerimiz nedeniyle de yapılmaz. Beyan edilen veriler, doğru kabul edilir. Kişisel
verilerin doğruluğu ve güncelliği ilkesi Şirketimiz tarafından da benimsenmiştir.
Şirketimizin kendisine ulaşan resmî belgelerden veya ilgilisinin talebi üzerine işlemiş
olduğu kişisel verileri günceller. Bunun için gerekli önlemleri alır.
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5.6 Gizlilik Ve Veri Güvenliği
Kişisel veriler gizlidir ve Şirketimiz de bu gizliliğe riayet etmektedir. Kişisel verilere şirket
içinde ancak yetki verilmiş kişiler ulaşabilir. Şirketimiz tarafından toplanan kişisel verilerin
korunması ve yetkisiz kişilerin eline geçmemesi ve müşterilerimizin ve müşteri
adaylarımızın mağdur olmaması için gerekli teknik ve idari bütün tedbirler alınmaktadır.
Bu çerçevede yazılımların standartlara uygun olması, üçüncü partilerin özenle seçilmesi
ve şirket içinde de veri koruma politikasına riayet edilmesi sağlanmaktadır.
5.7. İşlem güvenliği
Şirketimiz tarafından toplanan kişisel verilerin korunması ve yetkisiz kişilerin eline
geçmemesi ve müşterilerimizin ve müşteri adaylarımızın mağdur olmaması için gerekli
teknik ve idari bütün tedbirler alınmaktadır. Bu çerçevede yazılımların standartlara uygun
olması, üçüncü partilerin özenle seçilmesi ve şirket içinde de veri koruma politikasına
riayet edilmesi sağlanmaktadır. Güvenliğe ilişkin önlemler, sürekli olarak yenilenmekte ve
geliştirilmektedir.
5.8. Denetim
Şirketimiz, kişisel verilerin korunması konusunda gerekli iç ve dış denetimleri yaptırır.
5.9. İhlallerin Bildirimi
Şirketimiz, 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.
6.
ŞİRKET ÇALIŞANLARI VE ÇALIŞAN ADAYLARI İÇİN KİŞİSEL VERİLERİ
KORUMA KANUN KAPSAMINDAKİ İŞLEMLER
Şirket, çalışanlarına ait kişisel verileri, çalışma süresi içinde ve süre sonunda kanuni olan
saklama süresi boyunca, yetkili kurum ve kuruluşların taleplerini de karşılamak adına
işler ve koruma altına altına alır. Çalışan Adaylarında ise, işe alım süreci içinde, yazılı
veya elektronik ortamda gönderilen iş başvuru formları veya özgeçmişler, veya istihdam
ve danışmanlık şirketleri üzerinden, işin niteliğine göre gönderilen bilgiler doğrultusunda
kişisel verileri işler. Bu veriler, çalışan adayının, açık olan pozisyonlara uygunluğunu
değerlendirmek, verilen bilgilerin doğruluğunu teyit etmek, süreç içinde çalışan adayı ile
iletişim halinde kalmak, Alaiye Turizm Tic. A.Ş. İnsan Kaynakları Departmanı işe alım
süreç ve politikalarını geliştirmek amacı ile işlenir. Şirket Çalışanları ve Çalışan Adayları,
işe alım ve çalışma süreleri boyunca, toplanan ve işlenen Kişisel ve Özel nitelikli kişisel
verilerine ve haklarına dair periyodik olarak aydınlatılır.
• Çalışanlarımıza ait veriler
- İş ilişkisi için verilerin işlenmesi
Çalışanlarımızın kişisel verileri, iş ilişkileri ve sağlık sigortası bakımından gerekli olduğu
kadarıyla onay alınmaksızın işlenebilir. Ancak Şirketimiz, çalışanlarına ait verilerin gizliliği
ve korunmasını temin eder.
- Hukuki Yükümlülükler Gereği İşleme
Şirketimiz, çalışanlarına ait kişisel verileri, işlemenin ilgili mevzuatta açıkça belirtilmesi
veya mevzuatla belirlenen bir hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi amacıyla ayrıca
onay alınmadan verileri işleyebilir. Bu husus, kanundan kaynaklanan yükümlülüklerle
sınırlıdır.
- Çalışanların Yararına İşlemeler
Şirketimiz, özel sağlık sigortaları gibi şirket çalışanlarının menfaatine olan işlemler için
onay almaksızın kişisel verileri işleyebilir. İş ilişkilerinden kaynaklanan ihtilaflar için de
Şirketimiz, çalışanlara ait verileri işleyebilir.
- Telekomünikasyon ve internet
Şirket içinde çalışanlara tahsis edilen bilgisayar, telefon, e-posta ve diğer uygulamalar
çalışana sadece iş amacı ile tahsis edilmiştir. Çalışan şirketin kendisine tahsis ettiği bu
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vasıtaların hiç birini özel amaçları ve iletişimi için kullanamaz. Şirket bu araçlar üzerindeki
bütün verileri kontrol edebilir ve denetleyebilir. Çalışan, işe başladığı andan itibaren
kendisine tahsis edilen bilgisayarda, telefonlarda ya da diğer araçlarda iş dışında başka
bir veri ya da bilgi bulundurmayacağını taahhüt etmektedir.
- Çalışan Gizlilik Sözleşmeleri
Kişisel Veriler’in işlenmesi sürecinin herhangi bir aşamasına dahil olan herkes, açıkça, iş
ilişkisinin bitişinden sonra da devam etmesi gereken bir gizlilik taahüdünde bulunmak ve
gizlilik sözleşmesi imzalamak zorundadır.
7. İLGİLİ KİŞİNİN HAKLARI VE BU HAKLARIN KULLANILMASI
7.1. Kişisel Veri Sahibinin Hakları
Kişisel veri sahipleri aşağıda yer alan haklara sahiptirler:
• 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,
• Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen,
işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin
silinmesini veya yok edilmesini 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 işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde
zararın giderilmesini talep etme.
7.2. Kişisel Veri Sahibinin Haklarını Kullanması
Kişisel veri sahipleri, Kişisel Veri Sahibinin haklarına ilişkin taleplerini Kurul’un belirlemiş
olduğu
yöntemlerle
Şirketimize
iletebileceklerdir.
Bu
doğrultuda
http://www.annabellahotels.com/ adresinden ulaşılabilecek
“Veri
Sahibi
Başvuru
Formu”ndan yararlanabileceklerdir.
7.3. Şirketimizin Başvurulara Cevap Vermesi
Şirketimiz, kişisel veri sahibi tarafından yapılacak başvuruları Kanun ve ikincil mevzuata
uygun olarak sonuçlandırmak üzere gerekli idari ve teknik tedbirleri almaktadır. Kişisel
veri sahibinin, haklara ilişkin talebini usule uygun olarak Şirketimize iletmesi durumunda,
Şirketimiz talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde ilgili talebi
ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde,
Kurul tarafından belirlenen tarife uyarınca ücret alınabilecektir. Şirketimiz, Kanun
kapsamında ilgili kişinin veri işlenmeden önce onayını alma hakkının olduğunu, verinin
işlenmesinden sonra ise verisinin kaderini tayin etme hakkına sahip olduğunu kabul
etmektedir.
8. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENDİĞİ ÖZEL DURUMLAR
8.1. Bina, Tesis Girişleri ile Bina Tesis İçerisinde Yapılan Kişisel Veri İşleme
Faaliyetleri İle İnternet Sitesi Ziyaretçileri
Şirket tarafından güvenliğin sağlanması amacıyla, Oteller ve diğer binalar ve tesislerinde
güvenlik kamerasıyla izleme faaliyeti ile misafir giriş çıkışlarının takibine yönelik kişisel
veri işleme faaliyetlerinde bulunulmaktadır.
8.2. Şirket Bina, Tesis Girişlerinde ve İçerisinde Yürütülen Kamera ile İzleme
Faaliyetleri
Şirket tarafından bina ve tesislerinde güvenliğin sağlanması amacıyla Özel Güvenlik
Hizmetlerine Dair Kanun ve ilgili mevzuata uygun olarak kamera ile izleme faaliyeti
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yürütülmektedir. Şirket, bina ve tesislerinde güvenliğin sağlanması amacıyla, yürürlükte
bulunan ilgili mevzuatta öngörülen amaçlarla ve Kanun’da sayılan kişisel veri işleme
şartlarına uygun olarak güvenlik kamerası izleme faaliyetinde bulunmaktadır.
Şirket tarafından Kanun’un 10. maddesine uygun olarak, kamera ile izleme faaliyetine
ilişkin birden fazla yöntem ile kişisel veri sahibi aydınlatılmaktadır. Ayrıca, Şirket,
Kanun’un 4. maddesine uygun olarak, kişisel verileri işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı
ve ölçülü bir biçimde işlemektedir.
Şirket tarafından video kamera ile izleme faaliyetinin sürdürülmesindeki amaç işbu
Politika’da sayılan amaçlarla sınırlıdır. Bu doğrultuda, güvenlik kameralarının izleme
alanları, sayısı ve ne zaman izleme yapılacağı, güvenlik amacına ulaşmak için yeterli ve
bu amaçla sınırlı olarak uygulamaya alınmaktadır. Kişinin mahremiyetini güvenlik
amaçlarını aşan şekilde müdahale sonucu doğurabilecek alanlarda (örneğin, tuvaletler)
izlemeye tabi tutulmamaktadır.
Canlı kamera görüntüleri ile dijital ortamda kaydedilen ve muhafaza edilen kayıtlara
yalnızca sınırlı sayıda Şirket çalışanının erişimi bulunmaktadır. Kayıtlara erişimi olan sınırlı
sayıda kişi gizlilik taahhütnamesi ile eriştiği verilerin gizliliğini koruyacağını beyan
etmektedir.
9. DİĞER HÜKÜMLER
9.1. Yürürlük
Bu Politika, 30/10/2019 tarihli olup aynı tarihte yürürlüğe girmiştir. Politika Şirketin
internet sitesinde yayımlanmaktadır ve kişisel veri sahiplerinin talebi üzerine ilgili kişilerin
erişimine sunulmaktadır.
9.2. Kabul Ve Taahhütname
Veri Sorumlusuna ve tüm Şirketin personeline işbu Politikanın bir nüshası verilir. Veri
Sorumlusu açısından bağlayıcı olabilmesi için “Kişisel Verileri Saklama ve İmha
Politikası’nı Kabul ve Taahhütname Formunun” imzalanması; Şirketin personeli açısından
bağlayıcı olabilmesi içinde “Kişisel Verileri Saklama ve İmha Politikası’nı Kabul ve
Taahhütname Formunun” imzalanması ve Şirkete verilmesi gerekir. Kabul ve
Taahhütname Formunun Veri Sorumlusu ve Şirketin personeli tarafından imzalanması
üzerine Veri Sorumlusu ve Şirketin personeli açısından bağlayıcılık kazanır.
9.3. Diğer Düzenlemeler
Bu Politika bundan önce yürürlükte olan kişisel verileri saklama ve imha konusundaki
düzenlemeleri ve eklerini ortadan kaldırır.
Hazırlayan
Onaylayan
GENEL MÜDÜR
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