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CROWNE PLAZA İSTANBUL ASIA HOTEL – VIA OTELCİLİK YÖNETİMLERİ A.Ş. 

COVID-19 (KORONAVİRÜS) KAPSAMINDA İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERE DAİR 

AYDINLATMA METNİ 

(Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 10 uncu maddesi ile Aydınlatma 

Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu 

sıfatıyla VIA Otelcilik Yönetimleri A.Ş. (“Şirket”) tarafından hazırlanmıştır.) 

 

A) İŞLENEN KİŞİSEL VERİLER VE İŞLEME AMAÇLARI 

 

Sayın ilgili kişiler;  otelimiz tarafından işlenen kişisel verilerinizi önemsiyoruz. Verilerinizi, 6698 sayılı Kişisel 

Verilerin Korunması Kanunu kapsamında öngörülen ilke ve esaslara uygun şekilde işlediğimizi, güvenliği sağlanmış 

ortamlarda sakladığımızı ve haklarınız konusunda oldukça hassas davrandığımızı belirtmek isteriz. 

 

Covid-19 kapsamında kamu sağlığının korunması ve salgın hastalıkla mücadele çerçevesinde T.C. Sağlık Bakanlığı 

ve T.C. Kültür Turizm Bakanlığınca yayınlanan genelgeler kapsamında otel içerisinde sizlerin bazı verilerini 

işliyoruz. Bu kapsamda siz misafirlerimizin geldiğiniz yer, son günlerde ziyaret ettiğiniz ülkeler ve sağlık verileriniz, 

verdiğiniz beyanlarla  ve otel giriş çıkılarında ölçümlerinizin yapılması ile, konaklama  süresince Covid-19 

semptomları göstermeniz durumunda formlar aracılığı ile toplanır. 

Giriş esnasında misafir, çalışan, ziyaretçi, tedarikçiden sağlık verileri (vücut ısısı) acil durum süreçlerinin 

yürütülebilmesi ve genelgelerde açıkça öngörülmesi sebepleri ile toplanır.  

Çalışanlar, bireysel risk faktörleri (örneğin yaşlılık, bağışıklık sistemi baskılanan durumlar dahil kronik tıbbi 

durumların varlığı, hamilelik vb.) göz önünde bulundurularak listelenir. Bu listeler aracılığı ile toplanan ve yukarıda 

belirtilen  çalışan sağlık verileri kanunlarda açıkça öngörülmesi sebebiyle kamu sağlığının korunması amaçlarıyla 

işlenir. 

B) KİŞİSEL VERİLERİN KİMLERE VE HANGİ AMAÇLARLA AKTARILDIĞI 

Kişisel verileriniz; KVKK’nın 8 ve 9 uncu maddelerinde belirtilen kişisel verilerin aktarılması hükümleri çerçevesinde 

kanunlarda açıkça öngörülmesi sebepleri ile adli idari mercilere ve sağlık bakanlığı gibi yetkili kamu kurum ve 

kuruluşlarına aktarılabilecektir. 

C) 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 ilgili aydınlatma metnini okuduktan sonra soru ve talepleriniz için hazırlanmış   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.  
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