
 

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

MAİL ORDER FORMU 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. 
 
Yukarıda sizlerden alınan kimlik, imza, finans, kredi kartı verileri gibi gerçek kişiye ait 
kişisel verileriniz finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi, mal veya hizmet satış 
süreçlerinin yürütülmesi, organizasyon ve etkinlik yönetimi, veri sorumlusu 
operasyonlarının güvenliğinin temini, yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi, 
sözleşme süreçlerinin yürütülmesi, ürün ve hizmetlerin pazarlama süreçlerinin 
yürütülmesi, iş sürekliliğinin sağlanması faaliyetlerinin yürütülmesi gibi işleme 
amaçları doğrultusunda Şirketimizce işlenmektedir. 
 
Verileriniz Mail Order Formu ile bir hakkın tesisi veya kullanılması için zorunlu olması 
sebebiyle sizlerle sözleşme kurulması ve ifası, veri sorumlusunun meşru menfaati 
hukuki sebepleri doğrultusunda toplanmaktadır. Şirketimiz dışında herhangi bir 
kuruluşa aktarılmamaktadır. 
 
Kişisel veri sahibi “İlgili Kişi” olarak sizler, 6698 Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 

11 inci maddesinde yer verilen haklarınızı kullanmak ve taleplerinizi bizlere bildirmek 

için 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.  

İlgili Kişinin Hakları: 

Kanunun 11 inci maddesi çerçevesinde ilgili kişi her zaman veri sorumlusuna başvurarak kendisi ile ilgili; 

 Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme, 
 Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, 
 Kişisel verilerinin 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, 
 Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, 
 Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi veya yok edilmesine ilişkin işlemlerin 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 haklarına sahiptir. 
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