
KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ AYDINLATMA METNİ 

SÖNMEZ KLUP SALİMA TATİLKÖYÜ VE TUR.TİC A.Ş("Şirket") olarak; veri sorumlusu sıfatıyla, 

Duruma göre aşağıda belirtilen şekillerde elde ettiğimiz kişisel verilerinizin, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması 

Kanunu (“KVK”) ve ilgili mevzuat kapsamında otelcilik ve turizm faaliyetlerimiz çerçevesinde kişisel verilerinizin 

işlenmesi, saklanması ve aktarılması ile ilgili olarak  bu aydınlatma metnini hazırladık. 

İşlenen Kişisel Veriler 

KVK ve ilgili sair mevzuata uygun olarak işbu 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında 
Aydınlatma Metni’ nde belirtilen amaçlar ve hukuki sebepler kapsamında işlenecek kişisel veri kategori ve 
açıklamaları aşağıdaki gibidir: 

Kimlik Bilgileri: Adı-soyadı, doğum yeri ve tarihi, uyruk,  Kimlik numarası, Beraberindeki misafir adı-soyadı, 
doğum yeri ve tarihi 
İletişim Bilgileri: Adres, Telefon numarası, e-posta adresi 
Finansal Bilgileri: Banka hesap bilgileri 
Özel Nitelikli Kişisel Veriler: Fotoğraf, Sağlık durumu ve ilaç kullanım bilgisi 
Diğer: Oda numarası, Araç plaka bilgisi, Sigara kullanım bilgisi, Alerjen Durumu Bilgisi 
 Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği 

Kişisel verileriniz, 

• Konaklama hizmetine ilişkin süreçlerin yürütülmesi, 
• Sönmez Klup Salima Tatil Köyü ve Tur. Tic. A.Ş ’in satış ve pazarlama politikalarının yürütülebilmesi için 

kullandığı çevrimiçi yazılım sistemlerine kaydedilmesi, 
• Sönmez Klup Salima Tatil Köyü ve Tur. Tic. A.Ş ’nin  tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri 

faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması, 
• Müşteri memnuniyetinin ölçülmesi ve artırılmasının sağlanması, 
• Sönmez Klup Salima Tatil Köyü ve Tur. Tic. A.Ş ’nin ürün ve hizmetlerine ilişkin varsa şikâyet ve önerilerin 

toplanması ve    değerlendirilmesi, 
• Sönmez Klup Salima Tatil Köyü ve Tur. Tic. A.Ş ’nin tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin sizlere 

önerilmesi; ürün ve hizmetlerin satış ve pazarlaması için pazar araştırması faaliyetlerinin planlanması 
ve/veya icrası, 

• İş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari iş güvenliğinin temin edilmesi, 
• Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi, 

 Sönmez Klup Salima Tatil Köyü ve Tur. Tic. A.Ş ’ye ait web sitesinin, mobil aplikasyonların hazırlanması, 
oluşturulması, güncellenmesi ve yönetilmesi; 

 Kişilerin kullanıcı adı ve şifre kullanarak giriş yaptığı veya yapabileceği web sitesi, mobil uygulama 
gibi mecralarda yer alan kişisel verilerinin, tercihler, işlemler ile gezinme süresi ve ilgili diğer 
detayların elde edilen diğer verilerle birlikte işlenebilmesi; 

 
• Finans ve/veya muhasebe işlerinin yürütülmesi amacıyla; 

KVK’ nın 5 (2) maddesinde belirtilen “a) Kanunlarda açıkça öngörülmesi”, “c) Bir sözleşmenin kurulması veya 
ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli 
olması”, “ç) Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması”, “e) Bir hakkın 
tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması” hukuki sebepleri dahilinde işlenecektir.  



Kişisel verileriniz, Sönmez Klup Salima Tatil Köyü ve Tur. Tic. A.Ş ’nin  hizmetlerine yönelik kampanya ve yenilikler 
hakkında sizleri bilgilendirmek amacıyla KVK ve Elektronik Ticaret Kanunu’nda belirtilen hukuki sebepler uyarınca 
açık rızanız alınarak işlenecektir.  

Özel Nitelikli veriler; ırk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar, kılık ve 
kıyafet, dernek - vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili 
veriler ile biyometrik ve genetik verilerdir. Otelimiz, özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesi bakımından Kişisel 
Verilerin Korunması Kanunu'nun 6. maddesinde öngörülen düzenlemelere uygun hareket etmekte ve bu 
verilerin korunmasında hassasiyetle davranmaktadır. 

Otelimiz, özel nitelikli kişisel verilerinizi, KVK Kurulu tarafından belirlenecek olan yeterli önlemlerin alınması 
kaydıyla Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'na uygun bir biçimde aşağıdaki durumlarda işlemektedir sebep 
uyarınca misafirin açık rızası alınarak işlenecektir.  

d) İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği 

Kişisel verileriniz, aşağıda belirtilen amaçlar ile KVK’ nın 8 (2) (a) maddeleri uyarınca ilgili kişinin açık rızası 
aranmaksızın aktarılacaktır: 

• İlgili mevzuattan kaynaklanan yasal yükümlülüklerimizin yerine getirilebilmesi amacıyla Emniyet Genel 
Müdürlüğü ile paylaşılacaktır. 

• Ürün ve hizmetlere dair ücretlerin tahsilatı kapsamında finans ve/veya muhasebe işlerinin yürütülmesi 
amacıyla, gerekmesi halinde noter, icra daireleri ve/veya mahkemeler ile paylaşılabilecektir. 

• İlgili mevzuat uyarınca yasal yükümlülüklerin yerine getirebilmesi amacıyla, gerekmesi veya talep gelmesi 
halinde, ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile paylaşılabilecektir. 

• Otelde bırakılan ve unutulan eşyaların teslim edilmesi amacıyla anlaşmalı kargo şirketi ile paylaşılacaktır. 
• Hukuki süreçlerin takip edilebilmesi amacıyla avukatlarımız ile sır saklama yükümlülüğü çerçevesinde 

gerektiği kadar paylaşılabilecektir. 

e) Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi 

Kişisel verileriniz, bu metnin (c) fıkrasında belirtilen amaçların yerine getirilebilmesi için KVK’nın 5 (2) ve 6 (2) 
maddelerinde belirtilen hukuki sebeplere dayanarak, otomatik veya otomatik olmayan yöntemlerle sözlü, yazılı 
veya elektronik ortamda elde edilmektedir: 

• İlgili kişi tarafından form doldurulması, e-posta iletisi gönderilmesi, telefon araması ile iletişime geçilmesi, 
internet sitesinin ziyaret edilmesi ve sosyal medya platformları üzerinden irtibata geçilmesi. 

• Online satış platformları, turizm acenteleri, organizasyon firmaları, fuar veya seminer ziyaretlerinde kartvizit 
paylaşımları, çözüm ortağı kurum veya kuruluşlar aracılığıyla iletilmesi. 

  
KVK'NIN 11. MADDESİ UYARINCA HAKLARINIZ 
KVK kapsamında, ilgili kişinin kişisel verisinin işlenmesinden, kaydedilmesinden, aktarılmasından, 
paylaşılmasından ve saklanmasından önce “aydınlatılma” ve “onayının alınması” hakkının olduğunu, verinin 
işlenmesinden, kaydedilmesinden, aktarılmasından, paylaşılmasından ve saklanmasından sonra ise “verisinin 
kaderini tayin etme” hakkına sahip olduğunun bilincindeyiz. Bu çerçevede, kişisel veri sahipleri olarak 
haklarınıza ilişkin taleplerinizi, işbu “Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metnin de aşağıda 
düzenlenen yöntemlerle Sönmez Klup Salima Tatil Köyü ve Tur. Tic. A.Ş’ nin iletmeniz durumunda, talebinizin 
niteliğine göre bu talebi en geç 30 gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırırız. Ancak, işlemin Şirket için ayrıca 
bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret 
alınabilir. 



Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından yayınlanan “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında 
Tebliğ” uyarınca, “kişisel veri sahibi” olarak haklarınıza ilişkin taleplerinizi karşılarken, aşağıdaki şu bilgileri de 
bu metinde paylaşmak zorundayız: 

Bu kapsamda kişisel veri sahipleri; 

a. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, 

b. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, 

c. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, 

d. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, 

e. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda 
yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 

f. KVK ’nın 7. Maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini, yok edilmesi veya anonim 
haline getirilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere 
bildirilmesini isteme, 

g. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine 
bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, 

h. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep 
etme haklarına sahiptir. 

Bununla beraber, kişisel verilerinizle ilgili değişiklik ve/veya güncellemeleri her zaman kvkk@baiahotels.com 
adresine e-posta yoluyla veya bizzat Demirtaş Dumlupınar mah. İstanbul Cad.No:477/1 İç kapı No:1 
Osmangazi/BURSA adresine başvurmak suretiyle bildirebilirsiniz.  

Başvuru Formu Tıklayın 

 

Kişisel Verileriniz Ne Süreyle İşlenecektir? 
KVK ’ya uygun olarak, işbu Aydınlatma ve Rıza Metninde belirtilen amaçlarla işlenmiş olan kişisel verileriniz, 
KVK madde. 7/f.1.’e göre işlenmesi gerektiren amaç ortadan kalktığında ve/veya mevzuat uyarınca verilerinizi 
işlememiz için zorunlu kılındığımız zamanaşımı süreleri dolduğunda, kişisel verileriniz tarafımızca silinecek, yok 
edilecek veya anonimleştirerek kullanılmaya devam edilecektir. 

Değişiklik ve Güncellemeler 

İş bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili sair mevzuat kapsamında 
hazırlanmıştır. İlgili yasal mevzuat ve/veya Sönmez Klup Salima Tatil Köyü ve Tur. Tic. A.Ş ’nin kişisel veri işleme 
amaç ve politikalarında meydana gelecek değişiklikler doğrultusunda bahse konu aydınlatma metninde gerekli 
değişiklikler yapılabilir 


