HEZ-MAY TURİZM İNŞ. VE TİC. İTH. İHR. A.Ş.
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ POLİTİKASI
A) Giriş
6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) 7 Nisan 2016 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Kanunun amacı,
kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişilerin
temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel veri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları usul ve
esasları düzenlemektir.
Bugüne kadar Hez-May Turizm İnş. ve Tic. İth. İhr. A.Ş. (“Hez-May A.Ş.” veya “Şirket”) olarak, Türkiye Cumhuriyeti
Anayasası ve insan haklarına ilişkin uluslararası sözleşmeler ile 6698 Sayılı Kanun başta olmak üzere ilgili mevzuata uygun
şekilde ve görevimizin hassasiyeti gereğince; müşterilerimiz, müşteri adaylarımız, çalışanlarımız, çalışan adaylarımız,
stajyerlerimiz, stajyer adaylarımız, tedarikçilerimizin yetkilileri, çalışanları, hissedarlarımız/ortaklarımız, ziyaretçilerimiz
ve Şirketimiz ile herhangi bir ilişiği bulunan kişilerden topladığımız veriler gizli tutulmuş ve hiçbir zaman yetkisiz üçüncü
kişilerle paylaşılmamıştır.
Kişisel verilerin korunması, şirketimizin temel politikasıdır. Herhangi bir yasal düzenleme olmadan önce de şirketimiz
kişisel verilerin gizliliğine büyük önem vermiş ve bunu bir çalışma ilkesi olarak benimsemiş, çalışanlarına da bu ilke
doğrultusunda çalışma talimatlarını vermiş ve gerekli tüm güvenlik önlemlerini almıştır. 6698 Sayılı Kanun’un yürürlüğe
girdiği tarihten itibaren Şirketimiz, kültür haline getirdiği kişisel veri güvenliği yönünden mevzuata uyumun tam ve eksiksiz
olarak sağlanması ile Kişisel Verilerin Korunması Kurulu kararlarını takip etmek suretiyle gerekli güncellemelerin
yapılması çalışmalarına devam etmektedir.
Şirketimiz, kişisel veri işlemeye yönelik gerçekleştirdiği faaliyetlerde, 6698 sayılı Kanun ve yürürlükteki ilgili tüm
mevzuata uyumlu olma ve kurul kararlarına uygun davranma, ilgili kişileri bilgilendirme ve gerekli şeffaflığı sağlama
amacıyla; benimsediği temel prensipleri ilgililere açıklamak üzere Hez-May Turizm İnş. ve Tic. İth. İhr. A.Ş. Kişisel
Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’nı (“Politika”) hazırlamıştır.

B) Politika Kapsamı, Onaylanması, Yayımlanması, Denetlenmesi ve Güncellenmesi
İşbu Politika, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca Şirketimiz ile ilgili gerçek kişilerin, tamamen veya
kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işlenen
tüm kişisel verilerine ilişkindir.
Politika, Hez-May Turizm İnş. ve Tic. İth. İhr. A.Ş; Turizm ve Konaklama Faaliyetleri [Royal Asarlık Beach Hotel&Spa
(Merkez)] Genel Müdürü ve Yapı Market Faaliyetleri (Aydınlıoğlu Yapı Market (Şubeler)] Müdürü onayı üzerine, Şirket’in
internet sitelerinde yayımlanmasının ardından yürürlüğe girmiş kabul edilir.
Kültür haline getirilmesi esası uyarınca Politika, Şirket’in turizm ve konaklama (Royal Asarlık Beach Hotel&Spa) ile yapı
market faaliyetlerinden sorumlu (Aydınlıoğlu Yapı Market) Müdürleri, Bilgi İşlem Çözüm Ortağı, Hukuk Danışmanı ve
başta Muhasebe, İnsan Kaynakları, Önbüro Birimleri olmak üzere ilgili kullanıcı birim müdürleri tarafından iş süreçleri ve
tüm çalışanları kapsayacak şekilde denetlenecektir.
Politika ve buna bağlı envanterin hazırlanması, geliştirilmesi, yürütülmesi, güncellenmesi ve denetiminden; her
departman/birim yöneticisi bizzat sorumlu olup, yönetiminde olan personeller üzerinde denetimi dikkat ve özenle
yapacaktır. Birim yöneticilerinin denetimi ise faaliyetin başındaki genel müdür vasıtasıyla sağlanır.
Şirket, kanuna uygun olmak ve kişisel verilerin daha iyi korunması şartı ile değiştirme ve güncelleme hakkına her zaman
sahiptir.
Kişisel verileriniz, işbu Politika kapsamında ve sorumluluğumuzun tam bilinci ile işlenmekte ve korunmaktadır.

C) İlgili Mevzuat ve Uyuşmazlık
Hez-May Turizm İnş. ve Tic. İth. İhr. A.Ş. Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası, 6698 sayılı Kişisel Verilerin
Korunması Kanunu’na ve ilgili mevzuata uygun şekilde hazırlanmıştır. Yürürlükte bulunan mevzuat ile politikalar yahut
hazırlanan diğer metinler arasında çelişki halinde, yürürlükteki mevzuat uygulanacaktır.
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D) Tanımlar (Tablo-1)
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E) Veri Sorumlusu ve İletişim
Hez-May Turizm İnşaat ve Ticaret İthalat İhracat Anonim Şirketi
Merkez Adres: Gümbet Mahallesi, Adnan Menderes Caddesi, Ethem Kaptan Sokak No:4 Bodrum/MUĞLA
Ticaret Sicil/ No: Bodrum/003033
Tel: +90 (252) 319 34 34
KEP: hezmay@hs03.kep.tr

F) Kişisel Veri Sahipleri Kategorisi (Tablo-2)
Kişisel Veri Sahipleri

Açıklamalar

Müşteriler ve Potansiyel
Müşteriler

Hez-May A.Ş ile herhangi bir sözleşmesel ilişkisi olup olmadığına bakılmaksızın iş
birimlerinin yürüttüğü operasyonlar kapsamında, mal veya hizmet alan ya da alım
potansiyeli olan, Şirketimizin iş ilişkileri üzerinden kişisel verileri elde edilen gerçek kişiler

Ziyaretçiler

Hez-May A.Ş.’nin sahip olduğu yahut kiraladığı fiziksel yerleşkelere çeşitli amaçlarla
girmiş olan veya Şirkete ait internet sitelerini ziyaret eden gerçek kişiler

Üçüncü Kişiler

Politika kapsamına girmeyen diğer gerçek kişiler

Çalışanlar

Hez-May A.Ş. tarafından yürütülen etkinlik, çalışan memnuniyeti, insan kaynakları,
denetim, bilgi teknolojileri güvenliği ve altyapısının sağlanması, hukuki uyum vb diğer
faaliyetler çerçevesinde ve 4857 sayılı İş Kanunu ve ilgili mevzuat uyarınca kişisel verileri
işlenen Şirket çalışanları

Aile Bireyleri ve Yakınları

Hez-May A.Ş. tarafından yürütülen faaliyetler çerçevesinde kişisel verileri işlenen veri
sahiplerinin eş, çocuk ve yakınları

Adaylar

Hez-May A.Ş.’ ye fiziken veya diğer yollarla iş başvurusunda bulunan ya da özgeçmiş ve
diğer kişisel bilgilerini Şirket incelemesine açmış olan gerçek kişiler

Tedarikçiler

Hez-May A.Ş.’nin ticari faaliyetlerini yürütürken sözleşme temelli olarak Şirket’e hizmet
sunan taraf çalışanı, yetkilisi veya hissedarı olan gerçek kişiler

Şirket Hissedarları

Hez-May A.Ş.’nin hissedarı gerçek kişiler

Şirket Yetkilileri

Hez-May A.Ş.’nin yönetim kurulu üyeleri ve diğer yetkili gerçek kişiler

Şirketin İş Birliği İçinde
Olduğu Kurumların
Çalışanları, Yetkilileri ve
Hissedarları

Hez-May A.Ş.’nin her türlü iş ilişkisi içerisinde bulunduğu kurumlarda çalışan, bu
kurumların hissedarları ve yetkilileri dahil olmak üzere, gerçek kişiler

G) Kişisel Veri Kategorisi ve İlişkili Olunan Veri Sahipleri (Tablo-3 / 4)
Yukarıda belirtilen amaçlar kapsamında veri sorumlusu Hez-May Turizm İnş. ve Tic. İth. İhr. A.Ş. tarafından; müşteri,
aday, çalışan veya her ne nam altında olursa olsun Şirket ile ilgili olmanızın sonucu olarak, ilişkiniz ve meşru menfaat
sınırlarında kişisel veri işlemeye konu olabilecek kategorizasyonlar aşağıda örnek kabilinden olmak üzere bilginize
sunulmuştur.
Kişisel Veri Kategorisi (Tablo-3)

Veri Kategorisi

Kişisel Veri Kategorizasyonu Açıklama

Kişisel Veri Tipleri

Kimlik Bilgisi

Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait
olduğu açık olan ve veri kayıt sistemi içerisinde yer alan,
ehliyet, nüfus cüzdanı, ikametgâh, pasaport, avukatlık
kimliği, evlilik cüzdanı gibi dokümanlarda yer alan bilgiler

T.C. kimlik no, pasaport no., nüfus cüzdanı
seri no., ad-soyad, fotoğraf, doğum yeri,
doğum tarihi, yaş, nüfusa kayıtlı olduğu yer,
vatandaşı olduğu ülke, vukuatlı nüfus
cüzdanı örneği
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İletişim Bilgisi
Lokasyon Verisi
Aile Bireyleri
ve Yakın
Bilgisi
Müşteri Bilgisi

Müşteri İşlem
Bilgisi

Fiziksel Mekân
Güvenlik Bilgisi
İşlem Güvenliği
Bilgisi

Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait
olduğu açık olan ve veri kayıt sistemi içerisinde yer alan,
kişiyle iletişim kurulması amacıyla kullanılan bilgiler
Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait
olduğu açık olan ve veri kayıt sistemi içerisinde yer alan,
veri sahibinin konumunu tespit etmeye yarayan veriler
Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait
olduğu açık olan ve veri kayıt sistemi içerisinde yer alan,
ilgili şirket ve veri sahibinin hukuki menfaatlerini korumak
amacıyla işlenen kişisel veri sahibinin aile bireyleri ve
yakınları hakkındaki bilgiler
Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait
olduğu açık olan ve veri kayıt sistemi içerisinde yer alan,
ürün ve hizmetlerimizden faydalanan müşterilere ait
bilgiler
Hez-May A.Ş. tarafından yürütülen faaliyetler
çerçevesinde, kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek
kişiye ait olduğu açık olan ve veri kayıt sistemi içerisinde
yer alan, ürün ve hizmetlerimizden faydalanan müşteriler
tarafından gerçekleştirilen her türlü işleme ilişkin bilgiler,
Şirketçe sunulan hizmetlerle ilgili veya Şirketin ve kişisel
veri sahibinin hukuki ve diğer menfaatlerini korumak
amacıyla işlenen anket bilgisi, beyan bilgisi, alışveriş
bilgisi, çağrı merkezi kayıtları, üyelik bilgisi, cookie
kayıtları gibi veriler
Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait
olduğu açık olan ve veri kayıt sistemi içerisinde yer alan,
fiziksel mekâna girişte, fiziksel mekânın içerisinde kalış
sırasında alınan kayıtlar ve belgelere ilişkin kişisel veriler
Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait
olduğu açık olan ve veri kayıt sistemi içerisinde yer alan,
Hez-May A.Ş. ve ilgili tarafların teknik, idari, hukuki ve
ticari güvenliğini sağlamak amacıyla işlenen kişisel veriler

Finansal Bilgi

Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait
olduğu açık olan ve veri kayıt sistemi içerisinde yer alan,
kişisel veri sahibi ile mevcut hukuki ilişkinin tipine göre
yaratılan her türlü finansal sonucu gösteren bilgi, belge ve
kayıtlar kapsamındaki kişisel veriler

Kurumsal
Hafıza Bilgisi

Şirketin kurumsal hafızasını oluşturabilmek amacıyla
Şirket tarafından yürütülen faaliyetler kapsamında işlenen
bilgiler
Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait
olduğu açık olan ve veri kayıt sistemi içerisinde yer alan,
Hez-May A.Ş.’nin ticari, teknik ve idari risklerini
yönetebilmek için işlenen kişisel veriler
Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait
olduğu açık olan ve veri kayıt sistemi içerisinde yer alan,
çalışanların özlük haklarının oluşmasına temel olan kişisel
veriler
Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait
olduğu açık olan ve veri kayıt sistemi içerisinde yer alan,
çalışanların performanslarının ölçülmesi ve kariyer
gelişimlerinin insan kaynakları politikaları kapsamında
planlanması ve yürütülmesi amacıyla işlenen kişisel veriler

Risk Yönetimi
Bilgisi
Özlük Bilgisi

Çalışan
Performans ve
Kariyer Gelişim
Bilgisi

Adresi, E-mail adresi, telefon numarası, cep
telefonu numarası, vb.
Şirket araçlarının kullanımı esnasında, GPS/
takip sistemi kullanımı esnasında edinilen
lokasyon verileri
(Örneğin; eş, anne, baba, çocuk), yakınları
ve acil durumlarda ulaşılabilecek diğer
kişiler hakkındaki bilgiler (Örneğin; Adres,
iletişim, vb.)
Müşteri no, meslek bilgisi, v.b.

Talep ve talimatlar, mağaza adı, işlem saati,
işlem tutarı, varsa faydalanılan kampanya,
sipariş ve satın alma bilgileri, v.b.

Giriş çıkış logları, kamera kayıtları, araç
bilgisi kayıtları ve güvenlik noktasında
alınan kayıtlar, ziyaret bilgileri, v.b.
Kişisel veri sahibiyle ilişkilendirilen işlem
ile o kişiyi eşleştirmeye ve kişinin o işlemi
yapmaya yetkili olduğunu gösteren bilgiler
(Örneğin; log kayıtları, IP bilgisi, kimlik
doğrulama bilgileri, Internet sitesi şifre ve
parola bilgileri)
Hez-May A.Ş.’nin kişisel veri sahibi ile
kurmuş olduğu hukuki ilişkinin tipine göre
yaratılan her türlü finansal sonucu gösteren
bilgi, belge ve kayıtlara ilişkin işlenen kişisel
veriler ile banka hesap numarası, IBAN
numarası, gelir bilgisi, borç/alacak bilgisi
gibi veriler
Örneğin; anı, röportaj vb. bilgileri
IP adresi, Mac ID vb. kayıtlar

Kanunen özlük dosyasına girmesi gereken
her türlü bilgi ve belge (Örneğin; Maaş
miktarı, SGK primleri, bordrolar vb.)
Performans
değerlendirme
mülakat sonuçları, kariyer
yönelik eğitimler

raporları,
gelişimine
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Çalışan İşlem
Bilgisi

Çalışan Adayı
Bilgisi

Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait
olduğu açık olan ve veri kayıt sistemi içerisinde yer alan,
çalışanların veya işle ilgili gerçekleştirdiği her türlü işleme
ilişkin kişisel veriler

İşe giriş-çıkış kayıtları, iş seyahatleri,
katıldığı toplantılara ilişkin bilgiler, güvenlik
sorgusu, mail trafikleri izleme bilgisi, araç
kullanım bilgisi, şirket kredi kartı harcama
bilgisi v.b.
Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait Özgeçmiş, mülakat notları, kişilik testleri
olduğu açık olan ve veri kayıt sistemi içerisinde yer alan, sonuçları v.b.
Hez-May A.Ş. nezdinde iş başvurusu yapmak üzere
bilgilerini paylaşan veri sahiplerine ait, başvuru
değerlendirme sürecinde kullanılan kişisel veriler

Yan Haklar ve
Menfaatler
Bilgisi

Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait Özel sağlık sigortası, araç tahsisi v.b.
olduğu açık olan ve veri kayıt sistemi içerisinde yer alan,
çalışanlara sunulan yan hak ve menfaatlerin planlanması ve
çalışanların bunlardan faydalandırılmasına yönelik işlenen
kişisel veriler

Pazarlama
Bilgisi

Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait
olduğu açık olan ve veri kayıt sistemi içerisinde yer alan,
Hez-May A.Ş. tarafından pazarlama faaliyetlerinde
kullanılacak veriler

Hukuki İşlem ve
Uyum Bilgisi

Pazarlama amacıyla kullanılmak üzere
toplanan kişinin alışkanlıkları, beğenilerini
gösteren raporlar ve değerlendirmeler,
hedefleme bilgileri, cookie kayıtları, veri
zenginleştirme faaliyetleri, v.b.
Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait Mahkeme ve idari merci kararları gibi
olduğu açık olan ve veri kayıt sistemi içerisinde yer alan, belgelerde yer alan veriler
hukuki alacak ve hakların tespiti ve takibi ile borç ve
kanuni yükümlülüklerin ifası amacıyla işlenen kişisel
veriler

Denetim ve
Teftiş Bilgisi

Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait Denetim ve teftiş raporları, ilgili görüşme
olduğu açık olan ve veri kayıt sistemi içerisinde yer alan, kayıtları ve benzeri kayıtlar
Hez-May A.Ş.’nin kanuni yükümlülükleri ve şirket
politikalarına uyumu kapsamında işlenen kişisel veriler

Özel Nitelikteki
Kişisel Veriler

Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait
olduğu açık olan ve veri kayıt sistemi içerisinde yer alan,
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

Talep ve Şikâyet
Yönetimi

Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait Şirkete yönelik her türlü talep ve şikayetler,
olduğu açık olan ve veri kayıt sistemi içerisinde yer alan, bunlarla ilgili kayıt ve raporlar
Hez-May A.Ş.’ye yöneltilmiş olan her türlü talep veya
şikâyetin alınması ve değerlendirilmesine ilişkin kişisel
veriler

Irk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi
inanç, din, mezhep veya diğer inanç, kılık ve
kıyafet, dernek, vakıf ya da sendika üyelik
bilgisi, sağlık ve cinsel hayat ile ilgili veriler,
ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle
ilgili veriler, biyometrik veriler, genetik
veriler

İtibar Yönetimi Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait Şirket ile ilgili sosyal medyada çıkan
olduğu açık olan ve veri kayıt sistemi içerisinde yer alan, olumsuz haberlerde yer alan kişisel veriler
Bilgisi
Hez-May A.Ş.’nin hissedarlarının, çalışanlarının, iş v.b. bilgiler
ortaklarının veya müşterilerinin itibarını etkileme ihtimali
bulunan kişisel veriler
Görsel/ İşitsel
Veri

Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait Fotoğraf ve kamera kayıtları (Fiziksel
olduğu açık olan ve veri kayıt sistemi içerisinde yer alan, Mekân Güvenlik Bilgisi kapsamında giren
kişisel veri sahibiyle ilişkilendirilen görsel ve işitsel kayıtlar hariç) ve ses kayıtları
kayıtlar
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Kişisel Veri ve İlişkili Olunan Veri Sahipleri (Tablo-4)
Kişisel Veri Kategorisi

İlişkili Olunan Veri Sahipler

Kimlik Bilgisi

Ürün veya Hizmet Alıcısı, Potansiyel Ürün ve Hizmet Alıcısı, Ziyaretçi; Çalışan, Çalışan
Adayı, Stajyer, Veli/ Vasi/ Temsilci; Şirket Hissedarları, Yetkilileri; Tedarikçi
Hissedarları, Yetkilileri, Çalışanları; Çözüm Ortakları, Yetkilileri, Çalışanları; 3. Kişiler.

İletişim Bilgisi

Ürün veya Hizmet Alıcısı, Potansiyel Ürün ve Hizmet Alıcısı, Ziyaretçi; Çalışan, Çalışan
Adayı, Stajyer, Veli/ Vasi/ Temsilci; Şirket Hissedarları, Yetkilileri; Tedarikçi
Hissedarları, Yetkilileri, Çalışanları; Çözüm Ortakları, Yetkilileri, Çalışanları; 3. Kişiler.

Lokasyon Verisi

Ürün veya Hizmet Alıcısı, Potansiyel Ürün ve Hizmet Alıcısı, Ziyaretçi (İnternet Sayfası);
Çalışan (Araç Takip Sistemi)
Çalışan

Aile Bireyleri ve Yakın
Bilgisi
Müşteri Bilgisi

Ürün veya Hizmet Alıcısı, Potansiyel Ürün ve Hizmet Alıcısı. (Teklif, Rezervasyon, vb.)

Müşteri İşlem
Bilgisi
Fiziksel Mekan Güvenlik
Bilgisi, İşlem Güvenliği Bilgisi,
Finansal Bilgi, Kurumsal
Hafıza Bilgisi, Risk Yönetimi
Bilgisi

Ürün veya Hizmet Alıcısı.

Özlük Bilgisi, Çalışan
Performans ve Kariyer Gelişim
Bilgisi, Çalışan İşlem Bilgisi,
Yan Haklar ve Menfaatler
Bilgisi

Çalışan, Stajyer.

Çalışan Adayı Bilgisi

Çalışan Adayı.

Pazarlama Bilgisi

Müşteri, Potansiyel Müşteri.

Hukuki İşlem ve Uyum Bilgisi

Ürün veya Hizmet Alıcısı, Potansiyel Ürün ve Hizmet Alıcısı; Çalışan, Çalışan Adayı,
Stajyer, Veli/ Vasi/ Temsilci; Şirket Hissedarları, Yetkilileri; Tedarikçi Hissedarları,
Yetkilileri, Çalışanları; Çözüm Ortakları, Yetkilileri, Çalışanları; 3. Kişiler.

Denetim ve Teftiş Bilgisi

Ürün veya Hizmet Alıcısı, Potansiyel Ürün ve Hizmet Alıcısı, Ziyaretçi; Çalışan, Çalışan
Adayı, Stajyer, Veli/ Vasi/ Temsilci; Şirket Hissedarları, Yetkilileri; Tedarikçi
Hissedarları, Yetkilileri, Çalışanları; Çözüm Ortakları, Yetkilileri, Çalışanları; 3. Kişiler.

Özel Nitelikteki Kişisel Veriler

Ürün veya Hizmet Alıcısı, Çalışan, Çalışan Adayı; Şirket Hissedarları, Yetkilileri; Çözüm
Ortakları, Yetkilileri, Çalışanları.

Talep ve Şikâyet Yönetimi

Ürün veya Hizmet Alıcısı, Potansiyel Ürün ve Hizmet Alıcısı, Ziyaretçi; Çalışan, Çalışan
Adayı, Stajyer, Veli/ Vasi/ Temsilci; Şirket Hissedarları, Yetkilileri; Tedarikçi
Hissedarları, Yetkilileri, Çalışanları; Çözüm Ortakları, Yetkilileri, Çalışanları; 3. Kişiler.

İtibar Yönetimi Bilgisi

Ürün ve Hizmet Alıcısı; Çalışan; Şirket Hissedarları, Yetkilileri; Tedarikçi Hissedarları,
Yetkilileri, Çalışanları; Çözüm Ortakları, Yetkilileri, Çalışanları.

Görsel/ İşitsel
Veri

Ürün veya Hizmet Alıcısı, Potansiyel Ürün ve Hizmet Alıcısı, Ziyaretçi; Çalışan, Çalışan
Adayı, Stajyer, Veli/ Vasi/ Temsilci; Şirket Hissedarları, Yetkilileri; Tedarikçi
Hissedarları, Yetkilileri, Çalışanları; Çözüm Ortakları, Yetkilileri, Çalışanları; 3. Kişiler.

Ürün veya Hizmet Alıcısı, Potansiyel Ürün ve Hizmet Alıcısı; Çalışan, Çalışan Adayı,
Stajyer, Veli/ Vasi/ Temsilci; Şirket Hissedarları, Yetkilileri; Tedarikçi Hissedarları,
Yetkilileri, Çalışanları; Çözüm Ortakları, Yetkilileri, Çalışanları; 3. Kişiler.
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H) Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na Göre Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Hususlar
H.1. Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin İlkeler
Kanun 4 üncü maddesi uyarınca veri sorumlusu konumundaki Hez-May A.Ş., kişisel verilerin işlenmesinde aşağıdaki
ilkelere uygun hareket etmektedir:
a.
Hukuka ve dürüstlük kurallarına uyum: Kişisel veriler, ilgili kişilerin çıkarları ve makul beklentileri dikkate
alınarak, kanunlarla ve diğer hukuki düzenlemelerle getirilen ilkelere uygun bir şekilde toplanmakta ve işlenmektedir.
b.
Doğruluk ve güncellik: Şirket, işlediği kişisel verilerin doğru ve güncel olmasını sağlamak üzere gerekli önlemleri
almaktadır. Kişisel veri, veri sahibi ilgili kişinin Şirkete beyan ettiği şekilde işlenecek ve bu beyanın doğru olduğu kabul
edilecektir.
c.
Belirli, açık ve meşru amaçlar için işleme: Şirket, Kanun kapsamındaki aydınlatma yükümlülükleri doğrultusunda
veri sahiplerini kişisel verilerin işlenme amaçları ile ilgili bilgilendirmekle yükümlüdür. Kişisel verileriniz, bu kapsamda
hazırlanan ve ilgililerin bilgisine sunulan aydınlatma metinlerinde belirtilen amaçlarla, sözleşme içeriğine uygun ve hizmet
kalitesinin arttırılması amacıyla sınırlı olarak toplanmakta ve işlenmektedir.
d.
İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma: Kişisel veriler, temin edildikleri sırada veri sahibine bildirilen
amaç için gerektiği ölçüde, bu amaçla bağlantılı ve sınırlı olarak işlenmektedir. Şirketimize ulaşan veriler işbu ilke uyarınca
gerekli olduğu kadar sistemimize işlenmektedir. Bu nedenle hangi verileri toplayacağımız amaca göre belirlenir. Fazlalık
bilgiler, sisteme kaydedilmez, silinir ya da anonim hale getirilir. Bu veriler, istatistiki amaçlarla kullanılabilir.
e.
İlgili mevzuatta öngörülen veya ilgili amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme: Veriler, yürürlükte
bulunan mevzuat kapsamında belli bir süre belirlendiği takdirde bu süre boyunca muhafaza edilmektedir. Mevzuatta bu
şekilde bir süre belirlenmediği takdirde ise veri kullanım amacı ve şirket prosedürleri göz önünde tutularak makul saklama
süreleri belirlenmekte ve veriler bu süre ile sınırlı şekilde saklanmaktadır. Bahsi geçen sürelerin sona ermesini takiben ise
veriler, şirket prosedürleri doğrultusunda silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir.
H.2. Kişisel Verilerin İşlenme Şartları
Kişisel veri sahibinin açık rıza vermesi haricinde kişisel veri işleme faaliyetinin dayanağı aşağıda belirtilen şartlardan
yalnızca biri olabileceği gibi birden fazla şart da aynı kişisel veri işleme faaliyetinin dayanağı olabilmektedir.
a. Veri sahibinin açık rızası bulunması: Kişisel verilerin işlenme şartlarından biri veri sahibinin açık rızasıdır. Kişisel
veri sahibinin açık rızası belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayalı olarak ve özgür iradeyle açıklanmalıdır.
Aşağıda yer alan kişisel veri işleme şartlarının varlığı durumunda veri sahibinin açık rızasına gerek kalmaksızın kişisel
veriler işlenebilecektir.
b. Veri işlemenin kanunlarda açıkça öngörülmesi: Veri sahibinin kişisel verileri, kanunda açıkça öngörülmekte ise
diğer bir ifade ile ilgili kanunda kişisel verilerin işlenmesine ilişkin açıkça bir hüküm olması halinde işbu veri işleme şartının
varlığından söz edilebilecektir.
c. Fiili imkânsızlık nedeniyle açık rızanın alınamaması: Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak
durumda olan veya rızasına geçerlilik tanınamayacak olan kişinin kendisinin ya da başka bir kişinin hayatı veya beden
bütünlüğünü korumak için kişisel verisinin işlenmesinin zorunlu olması halinde veri sahibinin kişisel verileri
işlenebilecektir.
d. Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait
kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması: Veri sahibinin taraf olduğu bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan
doğruya ilgili olması kaydıyla, kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması halinde işbu şart yerine getirilmiş
sayılabilecektir.
e. Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için veri işlemenin zorunlu olması: Şirketimizin
hukuki yükümlülüklerini yerine getirmesi için işlemenin zorunlu olması halinde veri sahibinin kişisel verileri
işlenebilecektir.
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f. Kişisel verilerin ilgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması: Veri sahibinin, kişisel verisini
alenileştirmiş olması halinde ilgili kişisel veriler alenileştirme amacıyla sınırlı olarak işlenebilecektir.
g. Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması: Bir hakkın tesisi, kullanılması
veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması halinde veri sahibinin kişisel verileri işlenebilecektir.
h. İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için
veri işlenmesinin zorunlu olması: Kişisel veri sahibinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla Şirketimizin
meşru menfaatleri için veri işlemesinin zorunlu olması halinde veri sahibinin kişisel verileri işlenebilecektir.
H.3. Özel Nitelikli Verilerin İşlenme Şartları
Kanun’un 5 inci maddesi özel nitelikli olmayan kişisel verilerin işlenme şartlarını belirlerken, özel nitelikli verilerin işlenme
şartları 6 ncı maddede düzenlenmiştir. Özel nitelikli kişisel veriler Kanun’da sınırlı bir şekilde sayılmış olup 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 verilerini
içermektedir.
Şirket, özel nitelikteki kişisel verilerinizi kural olarak işlemekten kaçınmaktadır. Ancak, sağlık ve cinsel hayat dışındaki
özel nitelikteki kişisel verileriniz, kanunlarda öngörülen hâllerde ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın işlenebilmektedir.
Sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise, ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi
ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama
yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir
ve aktarılabilir.
Şirketimiz, kişisel verilerinizi, sözleşmeye konu işin yahut hizmetin yerine getirilebilmesi, daha iyi verilebilmesi amacıyla
ve tarafınıza açıklanan diğer meşru amaçlarla sınırlı olarak; açık rızanız ile gerekli teknik ve idari tedbirleri almak suretiyle
toplayacak, işleyecek, yetkili kişi ve kurumlara aktarabilecektir.
Bahsi geçen maddelere göre özel nitelikli kişisel veriler aşağıdaki hallerde işlenebilecektir:
a. Veri sahibinin açık rızası bulunması.
b. Sağlık ve cinsel hayata ilişkin veriler dışındaki özel nitelikli kişisel veriler (kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi
düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, ceza
mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri) açısından işlemenin kanunlarda
öngörülen hallerde ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın işlenmesi.
c. Sağlık ve cinsel hayata ilişkin veriler açısından kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbı teşhis, tedavi
ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama
yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın
işlenmesi.

İ) Kişisel Veri Sahibinin Aydınlatılması
Şirket, 6698 Sayılı Kanun’un 10 uncu maddesi uyarınca ve yürürlükteki ikincil mevzuata da uygun olarak hazırladığı
politika ve aydınlatma metinleri ile kişisel veri sahiplerini aydınlatmaktadır. Bu kapsamda, kişisel verilerin veri sorumlusu
olarak kim tarafından, hangi amaçlarla işlendiği, hangi amaçlarla hangi kişi gruplarıyla paylaşıldığı-aktarıldığı, hangi
yöntemlerle toplandığı ve hukuki sebebi, Kanun’un 11 inci maddesinde sayılan diğer hakları ve veri sahiplerinin kişisel
verilerinin işlenmesi kapsamında sahip olduğu hakları konusunda ilgili kişileri bilgilendirmektedir. Şirket tarafından
aydınlatma metinleri hazırlanmış ve ilgililerin bilgisine sunulmuştur.

J) Kişisel Veri İşleme Amaçları (Tablo-5)
Kanun ve diğer ilgili mevzuat uyarınca ilgili kişiler bilgilendirilerek yukarıda belirtilen kişisel veri işleme şartlarından en
az birine dayalı ve sınırlı olarak, Kanun’da belirtilen genel ilkelere uygun bir şekilde, örnek kabilinden olmak üzere aşağıda
bilginize sunulan amaçlarla işlenecektir.
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K) Kişisel Verilerin İşlendiği Özel Durumlar
K.1. Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi
Çalışanlara ait tıbbi geçmiş bilgisi dâhil sağlık bilgileri yasal yükümlülüklerimiz gereği, özlük dosyası kapsamında ve acil
durumlara müdahale kapsamında kullanılmak üzere toplanmakta ve veri sorumlusu Şirket’in hukuki açıdan T.C.
Mahkemelerinde savunma hakkını kullanması yahut yasal yükümlülüğünü yerine getirmesi gereken diğer durumlarda ilgili
kamu kurum ve kuruluşu, müfettiş, mahkeme, hukuk müşaviri, danışmanı veya avukatına aktarabilmektedir.
K.2. Kablosuz Ağa Erişim Kapsamında İşlenmesi
Şirket kablosuz internet hizmeti vermekte ve ilgili mevzuat gereği ‘’İnternet Toplu Kullanım Sağlayıcı’’ olarak
tanımlanmaktadır.
Sağlayıcı olma yükümlülüğü kapsamında, hizmetten faydalanmak isteyen kullanıcıya kullanıcı adı ve şifre tanımlanmakta,
IP adres bilgisi, kullanıma başlama ve bitirme zamanı, hedef IP bilgisi gibi erişim kayıtları elektronik ortamda sisteme
kaydedilmekte; bununla birlikte 5651 Sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla
İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun ve ilgili mevzuat gereğince LOG kayıtları saklanmaktadır.
K.3. İnternet Sayfamızdaki Çerezler ve İletişim Kanallarıyla İşlenmesi
Şirketimiz, https://www.royalasarlikbeach.com/tr ve http://www.aydinlioglu.com.tr/ internet adreslerini işletmektedir. Bu
sayfalarda yer alan çerezleri, internet sayfamızın işleyiş biçimi ve kullanımını geliştirmeye yönelik olarak kullanmakta ve
web sitemizde geçirdiğiniz vakti daha verimli ve keyifli hale getirmeye çalışmaktayız. Web sitemizde yer alan çerezler
üzerinden kişisel verilerinizi toplayabilir, aktarabilir, saklayabilir ve başka şekillerde işleyebiliriz. Kişisel verilerinizin
çerezler aracılığıyla toplanıp işlenmesini istemiyorsanız internet sayfamızda yer alan çerezleri kaldırabilir veya
engelleyebilirsiniz. Şirketimizce hazırlanmış ve sizlerin bilgisine sunulan çerez aydınlatma metni vasıtasıyla daha detaylı
bilgiye ulaşabilirsiniz.
İnternet adresimizde iletişim bölümünde yer alan formun doldurulması vasıtasıyla elektronik posta adresimize gönderilen
iletiler aracılığıyla kişisel verileriniz; ad, soyad, elektronik posta adresi, telefon bilgisi, iletilen mesaj içeriği bilgisi
toplanmakta ve işlenmektedir.
K.4. Konaklama Belgesi Vasıtasıyla İşlenmesi
1774 Saylı Kimlik Bildirme Kanunu, 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu ve yürürlükteki ilgili diğer mevzuatlar gereği tutmakla
yükümlü olduğumuz konaklama belgesi vasıtasıyla otelimizde konaklayan misafirlerimize ait kişisel veriler toplanmaktadır.
K.5. Cari Sözleşmesi ve Talep Formu Vasıtasıyla Müşteri ve Potansiyel Müşteri Verilerinin İşlenmesi
Müşteri veya potansiyel müşterimizle taraf olduğu cari sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olan
durumlar sebebiyle kişisel verinin işlenmesinin gerekli olması yani mal veya hizmet alımına ilişkin sözleşme kurulmak
üzere ise, sözleşmenin amacı doğrultusunda, toplanmış olan veriler müşterinin ayrıca rızası alınmaksızın kullanılabilecektir.
Sözleşmenin daha iyi icrası, mal ve hizmet sunumu gereklilikleri ölçüsünde veriler kullanılır ve güncellenir. Talep formu
ile toplamaya konu potansiyel müşteri verisi, cari hesap onayı alınmaması halinde, kişisel verinin işlenmesinin gerekliliği
ortadan kalkacağından henüz veri kayıt sistemine dahil edilmemiş talep formu derhal imha edilir.
K.6. İnsan Kaynakları ve İstihdam Amacıyla İşlenmesi
Çalışan adayı olarak yapacağınız başvurular sürecinde bizlerle paylaştığınız kişisel verilerinizi iş başvurunuzun incelenmesi
ve açık bulunan pozisyonlarda değerlendirilmesi amacıyla işlemekte ve başvurulan pozisyonun dolması tarihi sonrasındaki
ilk periyodik imha tarihine kadar güvenli ortamda saklamaktayız. Detaylı bilgi için Aday ve Çalışan Aydınlatma Metnimizi
inceleyiniz.
K.7. Tesislerde Sunulan Hizmetleri Yönetmek, Analiz Etmek ve Geliştirmek ile Müşteri İlişkilerini Yönetmek
Amaçlı Veri İşlenmesi
Şirketimiz; verilen hizmetlerin ölçümlenmesi amacıyla anket çalışması yapmak, otel konaklamaları sırasında tesis ve genel
ahlak kuralları dışında davranışlarda bulunan misafirler ile ilgili iç yazışmaların yapılması ve bu bilgiler doğrultusunda liste
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hazırlanması, misafirlerin sosyal mecralar, blog, yorum portalları vb. alanlardaki yorumlara konu iddia ve şikayetleri analiz
etmek ve yönetmek, verilen hizmetin geri dönüşünün analiz edilebilmesi amacı ile sisteme kaydedilmesi, misafirlere
sunulan hizmetlere ait verilerin işlenerek kişiselleştirilmiş bir tatil deneyimi sunmak üzere satış ve pazarlama faaliyetlerinde
bulunmak, tesise giriş öncesi telefon görüşmesi yapmak, misafir talep ve sorunlarını en hızlı şekilde çözüme kavuşturmaktır.
K.8. Genel Güvenliğin Sağlanması Amacıyla İşlenmesi
Şirketimiz; müşterilerinin, ziyaretçilerinin, çalışanlarının, stajyerlerinin ve tesislerinin genel güvenliğinin sağlanması amacı
esas olmak üzere; mülkiyeti dahilinde olan yahut kiraladığı binalarda, tesislerde kapalı devre güvenlik kamerasıyla izleme
faaliyetinde bulunmakta alanlara giriş-çıkışların takibine yönelik kişisel veri işlemektedir. 6698 Sayılı Kanun’un 10 uncu
maddesine uyarınca, kamera ile izleme faaliyetine ilişkin tesis genelinde, tesisin giriş ve çıkışlarında kamera ile izleme
yapıldığına dair yazı, bilgilendirme vb. birden fazla yöntem ile kişisel veri sahibi aydınlatılmakta; amaçla bağlantılı, sınırlı
ve ölçülü bir biçimde işlemektedir. Şirket, ilgililerin özel hayatın gizliliği başta olmak üzere temel hak ve özgürlüklerine
önem vermekte ve yürürlükte bulunan ilgili mevzuatta öngörülen amaçlara ve Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’a
uygun olarak kamera ile izleme faaliyeti yürütmektedir. Kişinin mahremiyetini ihlal ve güvenlik amaçlarını aşan şekilde
müdahale sonucu doğurabilecek alanlar (örneğin, tuvaletler) izlemeye tabi tutulmamaktadır. Canlı kamera görüntüleri ile
dijital ortamda kaydedilen ve muhafaza edilen kayıtlara yalnızca sınırlı sayıda çalışanının erişimi bulunmaktadır. Kayıtlar
mevzuatın öngördüğü süre boyunca saklanmakta ve düzenli aralıklarla imha edilmektedir.
K.9. E- Fatura ve E- Arşiv Fatura
E- Fatura; Elektronik ortamda hazırlanan, kâğıda basılmayan ve sunucular tarafından alıcı veya satıcıya iletilen faturalardır.
T.C. Vergi Usul Kanunu 397 sıra Nolu VUK tebliğiyle hayata geçirilerek 5 Mart 2010 tarihinden itibaren uygulamaya
girmiştir. VUK gereği e- faturada, bir faturanın içinde yer alması gereken tüm bilgiler bulunurken, alıcı ile satıcı arasındaki
karşılıklı fatura iletimi elektronik ortamda e-posta yoluyla sağlanmaktadır.
E-Arşiv Fatura; faturanın 433 sıra numaralı VUK Genel Tebliğinde yer alan şartlara uygun olarak elektronik ortamda
düzenlenmesi ve ikinci nüshanın elektronik ortamda muhafaza ve ibraz edilmesine imkân sağlayan uygulamadır. E- fatura
uygulamasına kayıtlı mükellefler için oluşturulan faturalar dışındaki tüm faturalar e-arşiv faturası olarak
isimlendirilmektedir.
Mal veya hizmet alıcısının ilettiği E-Posta adresi aracılığıyla fatura gönderimi sağlanır. Fatura için Şirket’e iletilen bilgiler
ve E-Posta adresinin doğru ve güncel olmasından emin olmak, alıcının sorumluluğundadır.
K.10. Reklam Amacıyla İşlenmesi
E-Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ile Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmeliğe uygun
olarak ancak önceden onay alınan kişilere reklam amaçlı elektronik ileti gönderilebilir. Reklamın gönderileceği kişinin
onayının açık bir şekilde mevcudiyeti şarttır.

L) Kişisel Verilerin Yurtiçi ve Yurtdışı Aktarımı (Tablo-6)
Kanun’un 8 inci maddesine göre kişisel veriler ilgili kişinin açık rızası olmaksızın yurtiçine veya yurt dışına aktarılamaz.
Ancak, kişisel veriler Kanun’un 5 inci maddesinin 2 nci fıkrasında ve yeterli önlenmeler alınmak kaydıyla, 6 ncı maddenin
3 üncü fıkrasında belirtilen şartlardan birinin bulunması hâlinde, ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın aktarılabilir.
Buna göre;
a. Kişisel verilerin aktarılmasına ilişkin ilgili faaliyetlerin kanunlarda açıkça öngörülmesi,
b. Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik
tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünü koruması için zorunlu
olması,
c. Kişisel verilerin Şirket tarafından aktarılmasının bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya
ilgili ve gerekli olması,
d. Kişisel verilerin aktarılmasının Şirketimizin hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
e. Kişisel verilerin veri sahibi tarafından alenileştirilmiş olması şartıyla, alenileştirme amacıyla sınırlı bir şekilde
Şirketimiz tarafından aktarılması,
f. Kişisel verilerin Şirket tarafından aktarılmasının Şirket’in veya veri sahibinin veya üçüncü kişilerin haklarının
tesisi, kullanılması veya korunması için zorunlu olması,
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g. Veri sahibinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla Şirket meşru menfaatleri için kişisel veri
aktarımı faaliyetinde bulunulmasının zorunlu olması,
h. 6698 Sayılı Kanun’un 6 ncı maddesi 3 üncü fıkrası uyarınca sağlık ve cinsel hayata ilişkin özel nitelikteki
kişisel veriler 6 ncı maddedeki hususların varlığı halinde diğer özel nitelikteki kişisel verilerde kanunlarda
öngörülen hallerde rıza aranmaksızın aktarılabilecektir.
Mevzuatta yer alan hukuka uygunluk nedenleri saklı kalmak kaydıyla, başta özel niteliktekiler olmak üzere kişisel veriler
ilgili kişinin açık rızası olmadıkça üçüncü kişilere aktarılamaz.
Hez-May A.Ş. tarafından işlenen kişisel veriler, şirketin iş ortakları, çözüm ortakları, tedarikçileri, yetkilileri ile hukuken
yetkili kamu kurum ve kuruluşları, özel hukuk kişilerine; ilgili kişinin açık rızası alınmak suretiyle ya da 6698 Sayılı Kanun
ve diğer kanunlarda öngörülen hallerde açık rıza aranmaksızın aktarılabilir. Kişisel veri aktarımında bulunan veri
sorumluları ve veri işleyenlerle kişisel verilerin gizliliği ve güvenliğinin sağlanması yönünden taahhütnameler
imzalanmaktadır.
Kişisel veriler kesinlikle, 6698 sayılı Kanun’un 8 inci ve 9 uncu maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve
amaçları çerçevesinde kamuoyu ile paylaşılmış olan işbu Politika’da belirtilen amaçlarla sınırlı olarak aktarılabilecek,
yurtiçinde veya yurtdışında işlenebilecektir. Ayrıca belirtmek gerekir ki, Şirketin kişisel verileri paylaşmasının esas amacı,
hizmetlere erişim sağlamak, yasal yükümlülüklere uymak, veri sahibi ile akdetmiş olduğu sözleşmenin uygulanmasını
sağlamak, alış ve satış işlemlerini gerçekleştirmek veya hizmetler ile ilgili hileli veya yasadışı faaliyetleri engellemek ve
tespit etmektir.
Veri Aktarımı Yapılacak Kişiler (Tablo-6)
Veri aktarımına konu kişiler aşağıda örnek kabilinden olmak üzere bilginize sunulmuştur.
Kişiler
İş Ortağı

Tanım
Aktarım Amacı
Şirketin ticari faaliyetleri sırasında proje yürütmek, İş ortaklığının kurulma amaçlarının yerine
hizmet almak gibi amaçlarla iş ortaklığı kurduğu getirilmesiyle sınırlı olarak
tarafları ifade eder.
Örneğin; bankalar, sigorta kuruluşları, acenteler,
vakıflar, dernekler, vb.

Tedarikçiler

Şirketin ticari faaliyetlerini yürütmesi sırasında Ticari faaliyetlerin yerine getirilmesini ve
Şirket’in emir ve talimatlarına uygun olarak sözleşme gerekli hizmetlerin sunulmasını sağlamak
temelli hizmet sunan tarafları ifade eder.
amacıyla sınırlı olarak

Kamu Kurum ve
Kuruluşları

İlgili mevzuat gereğince Şirket’ten bilgi ve belge Hukuki yetki dahilinde talep edilen amaçla
almaya yetkili kamu kurum ve kuruluşlarını ifade eder. sınırlı olarak

Kanunen Yetkili
İlgili mevzuat gereğince Şirket’ten bilgi ve belge Hukuki yetki dahilinde talep edilen amaçla
Özel Hukuk Kişileri almaya yetkili özel hukuk kişilerini ifade eder.
sınırlı olarak
Hez-May A.Ş.
Merkez ve Şubeler

Şirket’in merkez ve şubelerini ifade eder.

Şirket’in merkez ve şubeleri kapsamında
ticari faaliyetlerini düzenle sürdürebilmesi
amacıyla sınırlı olarak

Çözüm Ortakları

Şirketin danışmanlık ve destek aldığı kişi, kurum veya Şirketin ticari, hukuki ve tüm faaliyetlerini
kuruluşları ifade eder.
sürdürebilmesi ve yükümlülüklerini yerine
Örneğin, serbest muhasebeci, mali müşavir, hukuk getirebilmesi amacıyla sınırlı olarak
danışmanı, avukat, bilgi teknolojileri ve bilgi işlem, vb.

M) Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi
Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar doğrultusunda
hizmetlerimizin sunulabilmesi ve bu kapsamda Şirketimizin sözleşme ve yasadan doğan mesuliyetlerini eksiksiz ve doğru
şekilde yerine getirebilmesi gayesi ile edinilir. Bu hukuki sebeple toplanan kişisel verileriniz Kanun’un 5 inci ve 6 ncı
maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında toplanmakta, işlenmekte ve aktarılmaktadır.
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Kişisel veri toplama yöntemi ve hukuki sebepleri işbu Politika kapsamında hazırlanan aydınlatma metinlerinde ayrıntılı
olarak belirtilmiş ve ilgililerin bilgisine sunulmuştur.

N) Kişisel Verilerin Saklanması, İmhası
Şirketimiz tarafından kişisel veriler, işlendikleri amaca göre doğru ve güncel tutulmakta, mevzuatta öngörülen veya
işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilmektedir.
Şirketimiz öncelikle ilgili mevzuatta kişisel verilerin saklanması için bir süre öngörülüp öngörülmediğini tespit etmekte,
bir süre belirlenmişse bu süreye uygun davranmaktadır. Bu süre her kişisel veri kategorisi için ayrı olarak belirlenmekte
olup bu sürenin geçmesinden sonra ise ilgili kişisel veriler Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale
Getirilmesi Hakkında Yönetmelik uyarınca belirlenen periyodik imha sürelerinin sonunda silinmekte, yok edilmekte veya
anonim hale getirilmektedir.
Kişisel veri saklama ve imha sürecimizi siz ilgililerin bilgisine sunmuş olduğumuz, ‘’ Hez-May Turizm İnş. ve Tic. İth. İhr.
A.Ş. Kişisel Veri Saklama ve İmha Politika’’sı kapsamında yönetmekteyiz. Kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi ve
anonim hale getirilmesiyle ilgili yapılan bütün işlemler kayıt altına alınmakta ve söz konusu kayıtlar, diğer hukuki
yükümlülükler hariç olmak üzere periyodik imha tarihinden itibaren en az üç yıl süreyle saklanmaktadır.
Kişisel verileri işlenen ilgililer Şirketimize başvurarak kendisine ait kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini talep
ettiğinde;
a. Kişisel verileri işleme şartlarının tamamı ortadan kalkmışsa talebe konu kişisel verileri siler, yok eder veya
anonim hale getirir.
b. Veri sahibinin talebini en geç otuz gün içinde sonuçlandırır ve veri sahibine bilgi verir.
c. Kişisel verileri işleme şartlarının tamamı ortadan kalkmış ve talebe konu olan kişisel veriler üçüncü kişilere
aktarılmışsa bu durumu ilgili üçüncü kişiye bildirir; üçüncü kişi nezdinde gerekli işlemlerin yapılmasını
temin eder.
d. Kişisel verileri işleme şartlarının tamamı ortadan kalkmamışsa, bu talebi Kanun’un 13 üncü maddesinin
üçüncü fıkrası uyarınca gerekçesini açıklayarak reddedebilir ve ret cevabını veri sahibine en geç otuz gün
içinde yazılı olarak ya da elektronik ortamda bildirir.

O) Kişisel Veri Güvenliğinin Sağlanması, Korunması ve İhlal Bildirimi (Tablo-7/8)
Şirket tarafından hukuka uygun olarak meşru amaçla elde edilen, ister çalışanlara ait isterse diğer kişilere ait olsun tüm
kişisel veriler gizlidir. Gerek çalışanlar gerekse diğer kişiler bu gizliliğe riayet etmek zorundadır. Sözleşme ve meşru
sebepler haricinde hiç kimse hiçbir amaç için bu verileri elde edemez, kopyalayamaz, çoğaltamaz, aktaramaz, kullanamaz.
Kişisel verilerin hukuka aykırı olarak yetkisiz kişilerce ele geçirilmesi üzerine gizliliğin ihlali halinde Şirket gerekli yargı
merciine, veri sahibine ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na haksız eylemi bildirecektir.
Kanundan doğan yükümlülüğümüz uyarınca, kişisel veriler gerekli idari ve teknik önlemler alınmak suretiyle korunacak ve
güvenlikleri sağlanacaktır. İlgililere ait kişisel veriler gizlidir ve veri sorumlusu da bu gizliliğe riayet etmektedir. Kişisel
verilere ancak yetki verilmiş kişiler ulaşabilir. Bu çerçevede şirket içinde de veri koruma politikasına riayet edilmesi
sağlanmaktadır.
Kanun’un 12 nci maddesine uygun olarak, kişisel verilerin ve özel nitelikteki kişisel verilerin hukuka aykırı olarak
açıklanmasını, erişimini, aktarılmasını veya başka şekillerde meydana gelebilecek güvenlik eksikliklerini önlemek için,
korunacak verilerin niteliğine göre gerekli tedbirler alınmalıdır. Şirketimiz, bahse konu tedbirleri almaktadır. Ayrıca,
Şirketimiz Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından Kurum’un resmî sitesindeki duyurular ve ilanlar uyarınca gerekli ek
tedbirleri almaktadır. Şirketimiz kişisel verilerin korunması için gerekli sistemleri alanında uzman danışmanlar aracılığıyla
kurmakta, personeline bu kapsamda eğitimler vermektedir.
Hez-May A.Ş. gerekli bilgi güvenliği önlemlerini almasına karşın, Şirket tarafından işletilen platformlara veya Şirket
sistemine yapılan saldırılar sonucunda kişisel verilerin zarar görmesi veya yetkisiz üçüncü kişilerin eline geçmesi
durumunda Şirket, söz konusu ihlali gidermek için kanun uyarınca derhal harekete geçer ve ilgilinin zararını en aza indirir.
Şirket bu durumu derhal veri sahiplerine ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na bildirir ve gerekli önlemleri alır.
Şirketimiz, veri güvenliği için örnek kabilinde olmak üzere aşağıdaki tablolara konu teknik ve idari tedbirleri almaktadır.
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P) Kişisel Veri Sahiplerinin Hakları
Herkes, kendisiyle ilgili kişisel verilerin korunmasını isteme hakkına sahiptir. Veri sahibi ilgili kişilerin hakları Kanun’da
ve ilgili mevzuatta açıkça belirtilmiştir.
Buna göre herkes;
Kişisel verisinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
Kişisel verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
Kişisel verilerinin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
Kişisel verilerinin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
Kanun’un 7 nci maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinin silinmesini veya yok edilmesini
isteme,
g. İşbu silme, yok etme veya düzeltme işlemlerinin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini
isteme,
h. İşlenen verilerinin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle veri sahibinin aleyhine
bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
i. Kişisel verilerinin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep
etme haklarına sahiptir.
a.
b.
c.
d.
e.
f.

Q) Veri Sahiplerinin Haklarını Kullanması ve Başvurulara Cevap Verilmesi, Değerlendirme Usulü,
Reddetme Hakkı, Kurula Şikâyet Hakkı
Q.1. Veri Sahiplerinin Haklarını Kullanması ve Başvurulara Cevap Verilmesi
Siz değerli veri sahipleri yukarıda sayılan haklarınıza ilişkin taleplerinizi, ilgili mevzuat uyarınca hazırladığımız başvuru
usulüne uygun olarak Şirketimize iletmeniz durumunda, talebinizi niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün
içinde ücretsiz olarak sonuçlandırmakla yükümlü olduğumuzu bildiririz. Bahse konu işlem ayrıca bir maliyeti gerektirirse,
Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücreti talep edebileceğimizi sizlere bildiririz.
Veri sahibi olarak, yukarıda belirtilen haklarınız kapsamındaki taleplerinizi, Hez-May Turizm İnş. ve Tic. İth. İhr. A.Ş.
resmi internet sitelerimizde; https://www.royalasarlikbeach.com/tr ve http://www.aydinlioglu.com.tr/ mevcut ‘’Başvuru
Formu’’nun doldurulması vasıtasıyla ve işbu formda belirtilen ‘’Usul’’ de; yazılı ve ıslak imzalı olarak Gümbet Mah.
Adnan Menderes Cad. Ethem Kaptan Sok. No:4 Bodrum/MUĞLA adresine elden teslim ya da Noter aracılığıyla
göndermeniz veya hezmay@hs03.kep.tr kayıtlı elektronik posta (KEP) adresimize güvenli elektronik imza veya mobil imza
ile imzalanmış olarak kayıtlı elektronik posta (KEP) adresiniz vasıtasıyla iletilmeniz gerekmektedir. Ayrıca belirtmek
gerekir ki yapılan başvuruda;
a.
b.
c.
d.
e.
f.

Ad, soyad ve başvuru yazılı ise imza,
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası veya
varsa kimlik numarası,
Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi,
Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numarası,
Talep konusu bulunması
Konuya ilişkin bilgi ve belgelerin başvuruya eklenmesi zorunludur.

Q.2. Değerlendirme Usulü
Başvuru üzerine Şirketimiz, talebin reddi veya kabulü haklarına sahiptir.
Talep kabul edilir ise gerekli işlemler uygulanır ve başvuru sahibinin başvuru formunda belirttiği usulde geri bildirim
yapılır. Talebin reddi halinde ise, gerekçesi açıklanarak başvuru sahibinin başvuru formunda belirttiği usulde geri bildirim
yapılır.
Başvurular ancak Türkçe olması halinde değerlendirmeye alınacaktır. Kişisel veri sahipleri adına üçüncü kişilerin başvuru
talebinde bulunabilmesi için veri sahibi tarafından başvuruda bulunacak kişi adına noter kanalıyla düzenlenmiş özel
vekâletname bulunmalıdır.
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Başvuruda bulunması zorunlu unsurların eksikliği başvuru talebinin reddi sonucunu doğuracaktır. Bununla birlikte, ilgili
mevzuata aykırı istek içeren, haklı bir nedene dayanmayan, alenileştirilmiş veriye ilişkin olan, ilgili kişinin özel hayatının
gizliliğini veya kişilik haklarını ihlal etmemek ya da suç teşkil etmemek kaydıyla sanat, tarih, edebiyat veya bilimsel
amaçlarla ya da ifade özgürlüğü kapsamında işlenen veya resmi istatistik ile anonim hâle getirilmek suretiyle araştırma ve
planlama amaçlarıyla işlenen verilere ilişkin başvuruları Şirket’in reddetme hakkı mevcuttur.
Q.3. Şikâyet Hakkı
Başvurunun reddedilmesi, verilen cevabın yetersiz bulunması veya süresinde cevap verilmemesi hallerinde; başvuru sahibi,
cevabı öğrendiği tarihten itibaren 30 (otuz) gün ve her halde başvuru tarihinden itibaren 60 (altmış) gün içerisinde KVK
Kurulu’na şikâyette bulunma hakkına sahiptir.
R) Politika’nın Yayımlanması ve Saklanması
Politika ve uyarınca hazırlanan metinler fiziki (aydınlatma panoları) ve elektronik ortam (internet sayfaları) olmak üzere
iki farklı ortamda yayımlanır.
Onaylanmış ıslak imzalı nüshası da Hez-May Turizm İnş. ve Tic. İth. İhr. A.Ş. Kişisel Veri Yönetimi dosyasında saklanır.
Yürürlükten kaldırılmasına karar verilmesi halinde, Politika’nın ıslak imzalı eski nüshaları iptal edilerek imzalanır ve en az
5 yıl süre ile Kişisel Veri Yönetimi dosyasında saklanır.
İş bu metnin güncellenmesi yürürlükteki resmi mevzuatta yapılabilecek değişiklikler çerçevesinde her zaman Hez-May
Turizm İnş. ve Tic. İth. İhr. A.Ş. Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası ışığında saklı tutulmaktadır.
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