CROWNE PLAZA İSTANBUL ASIA HOTEL – VIA OTELCİLİK YÖNETİMLERİ A.Ş.
KİŞİSEL VERİLERİNİN KORUNMASI
DÜĞÜN/ORGANİZASYON/ETKİNLİK AYDINLATMA METNİ

Sayın Düğün / Organizasyon / Etkinlik Sahibi Müşterilerimiz;
Otelimiz tarafından işlenen kişisel verilerinizi önemsiyoruz. Verilerinizi, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması
Kanununu kapsamında öngörülen ilke ve esaslara uygun şekilde işlediğimizi, güvenliği sağlanmış ortamlarda
sakladığımızı ve haklarınız konusunda oldukça hassas davrandığımızı belirtmek isteriz.
Aydınlatma yükümlülüğümüz kapsamında sizlere; işlediğimiz kişisel verilerinizi, bu verilerinizi hangi işleme amaçları
kapsamında işlediğimizi, kimlere ve hangi amaçlarla aktarılabileceğimizi, verilerinizi hangi yollarla ve hukuki
sebeplerle topladığımızı ve kanun kapsamında hangi haklara sahip olduğunuzu bildirmek isteriz.

A) İŞLENEN KİŞİSEL VERİLER VE İŞLEME AMAÇLARI
Aşağıda sayılan kişisel verileriniz ilgili kanunda ve diğer kanunlarda öngörülen usul ve esaslara uygun olarak
işlenmekte ve saklanmaktadır.
Kimlik, İletişim, Finans ve Müşteri İşlem Verileri gibi kişisel verileriniz; organizasyon ve etkinlik yönetimi,
mal / hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi, iş süreçlerinin iyileştirilmesine yönelik önerilerin alınması ve
değerlendirilmesi, müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi gibi işleme amaçları doğrultusunda
işlenmektedir.
Fiziksel Mekan Güvenliği Verileri gibi kişisel verileriniz; fiziksel mekan güvenliğinin temini amacıyla
işlenmektedir.

B) KİŞİSEL VERİLERİN, HANGİ YÖNTEMLERLE VE HUKUKİ SEBEPLERLE TOPLANDIĞI
Otelimizle kuracağınız sözleşmeler kapsamında düğün sahibi, organizasyon sahibi, etkinlik ve davet sahibi
olduğunuz durumlarda yapılan sözleşmeler ve ön görüşmeler sırasında alacağınız hizmet kapsamında yer alan
taleplerinize göre işlenen verileriniz değişkenlik gösterebilmektedir. Konaklama talebiniz olduğu hallerde
konaklayan müşterilerden otelimiz tarafından kanunen alınıp işlenmesi gereken verileriniz işlenir. Organizasyon
taleplerinizde, organizasyonunuzun tarihi, türü, katılacak kişi sayısı ve diğer özel talepleriniz yapılan satış
sözleşmeleri üzerinden yazılı olarak toplanır. Organizasyonlarda talep edeceğiniz yiyecek türleri yine sözleşme
kapsamında sizlerden alınabilir.
Organizasyonlarınıza katılacak kişilere ilişkin veriler bakımından ilgili kişilere ait verileri listeler halinde bizlerle
paylaşmanız halinde listeler üzerinden toplanan üçüncü kişi verileri bakımından veri sorumlusu sıfatına sahip
olduğunuzu bildiririz. Verileriniz sözleşme süresince bizlerle iletişime geçtiğiniz mail, telefon gibi sair iletişim
araçları üzerinden de toplanabilir.
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Sözleşme kapsamında organizasyonunuzun fotoğraf ve video çekimlerinin yapılmasını talep etmeniz halinde
fotoğraf makinaları ve video çekim araçları ile bu tip verileriniz işlenebilir. Yapılan sözleşmelere ilişkin finansal
verileriniz faturalar gibi evraklar üzerinden tarafımızca toplanır ve işlenir. Toplanan verileriniz ;
1234-

Bir hakkın tesisi veya kullanılması için zorunlu olması,
Sözleşme kurulması ve ifası,
Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünün yerine getirilmesi,
Veri sorumlusunun meşru menfaati gibi hukuki sebepler doğrultusunda toplanmaktadır.

C) KİŞİSEL VERİLERİN KİMLERE VE HANGİ AMAÇLARLA AKTARILDIĞI
Kişisel verileriniz; KVKK ’nın 8 ve 9 uncu maddelerinde belirtilen kişisel verilerin aktarılması
hükümleri çerçevesinde, aramızda kurulacak sözleşmeler kapsamında bizlerden talep ettiğiniz fotoğraf, video
çekim hizmetleri, ek garson hizmetlleri gibi hizmetler bakımından tedarikçilerimize aktarılabilir. Aramızda kurulan
sözleşmeler bakımından ve hukuken uyuşmazlık çıkması ve hukuki yükümlülüklerimiz halinde yetkili kamu kurum
ve kuruluşları ile paylaşılabilir.

D) KİŞİSEL VERİ SAHİBİ İLGİLİ KİŞİ OLARAK HAKLARINIZ
Kişisel veri sahibi “İlgili Kişi” olarak sizler, 6698 Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 11 inci maddesinde yer
verilen haklarınızı kullanmak ve taleplerinizi bizlere bildirmek için http://www.cpistanbulasia.com/ internet
sitemizde yer alan Başvuru Formunu, formda yer verilen usule uygun olarak doldurmak suretiyle “Veri
Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” göre Yenişehir Mah. Dedepaşa Cad. No:15
Pendik/İstanbul adresine,
yazılı olarak veya üyeliğinizin teyit edildiği elektronik posta üzerinden
info@cpistanbulasia.com e-posta adresine iletebilirsiniz.

(Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 10. maddesi ile Aydınlatma
Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu
sıfatıyla Crowne Plaza İstanbul Asia Hotel – Via Otelcilik Yönetimleri A.Ş. (“Şirket”) tarafından hazırlanmıştır.)
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