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Kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak
ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülüklerini
belirlemek amacıyla 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("KVKK") hususunda Litai
Hotel veri sorumlusu sıfatıyla Kanun'un "Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü" başlıklı
10 uncu maddesi uyarınca, “KVKK” ve ilgili mevzuat kapsamında, Litai Hotel’in ilgili mevzuat
ve yasal düzenlemelerden kaynaklanan faaliyetleri çerçevesinde kişisel verilerinizin işlenmesi,
saklanması ve aktarılmasına ilişkin
*Misafirlerimizi.
*Çalışanlarımızı,
*Ziyaretçilerimizi,
*Tedarikçilerimizi,
Bilgilendirmek amacıyla iş bu aydınlatma metni hazırlanmıştır.
Litai Hotel “Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Genel Aydınlatma Metni”ni yürürlükteki
mevzuatta yapılabilecek değişiklikler çerçevesinde güncelleyecektir.
1-KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ
Litai Hotel olarak, ilgili mevzuatların Konaklama tesisimize verdiği yetki ve/veya ödevler
nedeniyle, kimi zaman da bu görevin en iyi şekilde yerine getirilmesi gereğince yasal zorunluluk
nedenleriyle işlenmektedir.
2-KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNİN HUKUKİ NEDENİ
Litai Hotel kanunda belirtilen misafirlerimize verilen tüm hizmetlerin ve entegrasyonların
yürütülmesi ve kanunla verilen görevlerin yerine getirilmesi kapsamında veri işlemektedir.

Ayrıca, Çalışanların kişisel verileri ile ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik ile İş Mevzuatı
çerçevesinde ve tesisimize mal veya hizmet tedariki yapan şahıs ve firmalarla sözleşme ilişkisi
çerçevesinde kişisel verileri işlemektedir.
Yasal yükümlülüğümüz kapsamında kişisel veri işlediğimiz gibi bir hizmetin, hakkın tesisi,
kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması durumunda da kişisel veriler
Litai Hotel tarafından işlenmektedir.

3-KİŞİSEL VERİ TOPLAMA YÖNTEMLERİ
Kişisel verilerinizi konaklama, organizasyon form ve sözleşmeler, işyerinde bulunan elektronik
takip ve fiziksel erişim kontrol sistemleri, bilgi sistemleri ve elektronik cihazlar ile İnsan
Kaynakları ve diğer birimlere gelen C.V.’ ler, hizmete alınan İŞKUR ve özel istihdam büroları,
yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile mahkemelerden gelen bilgi/ belgeler gibi yöntemlerle
toplamaktayız.
Toplanan kişisel verileriniz, KVKK’da öngörüldüğü üzere;
o

Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun,

o

Doğru ve gerektiğinde güncel,

o

Belirli, açık ve meşru amaçlar için,

o

İşleme amaçlarıyla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak işleme,

o

İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza
edilme,
ilkelerine uygun olarak işlenmektedir.

4-KİŞİSEL VERİLERİN AKTARIMI VE SAKLANMASI
Litai Hotel tarafından işlenen kişisel veriler, bir mahkeme kararı veya kanunla açıkça yetkili
kılınmış idari bir merciinin talebi üzerine, yetkili kişi veya kurumlar ile paylaşılabilir. Bunun
dışında, Otelimizin işlediği bir kısım kişisel veriler istisnai olarak iş bağlantıları ile hizmetin ifası
ve sözleşme yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla sınırlı olarak paylaşılır. Litai Hotel
kişisel verilerinizi yurt dışına aktarmamaktadır.
Litai Hotel tarafından, kişisel verilerin yasal düzenlemeler kapsamında, amaçlarının gerektirdiği
süreler boyunca saklanması söz konusu olup; kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini
ya da anonimleştirilmesini istemeniz halinde bu talebiniz yasal düzenlemeler ile belirlenen süre

sonunda yerine getirilebilecek; bu süre zarfında kişisel verileriniz ulusal ve uluslararası yasa,
düzenleme ve sözleşmelerden kaynaklı zorunluluklar haricinde işlenmeyecek ve üçüncü kişiler ile
paylaşılmayacaktır.

5-KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI
Litai Hotel ile paylaşılan kişisel veriler, Litai Hotel’in gözetimi ve kontrolü altındadır.
Yürürlükteki ilgili mevzuat hükümleri gereğince bilginin gizliliğinin ve bütünlüğünün korunması
amacıyla gerekli organizasyonu kurmak, teknik önlemleri almak ve uyarlamak konusunda veri
sorumlusu sıfatıyla sorumluluğu üstlenmiştir. Bu konudaki yükümlülüğümüzün bilincinde olarak
veri gizliliğini konu alan standartlara uygun surette gerekli yazılımsal koruma sağlanmakta ve bu
kapsamda veri işleme politikalarımızı her zaman güncellediğimizi bilginize sunarız.
6-KİŞİSEL VERİSİ İŞLENEN İLGİLİ KİŞİNİN HAKLARI
Kişisel verilerinizle ilgili olarak KVKK Madde 11 uyarınca;
•

Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

•

Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

•

Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp
kullanılmadığını öğrenme,

•

Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

•

Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini
isteme,

•

KVKK Mevzuatında öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok
edilmesini isteme,

•

Eksik veya yanlış verilerin düzeltilmesi ile kişisel verilerinizin silinmesi veya yok
edilmesini talep ettiğinizde, bu durumun kişisel verilerinizi aktardığımız üçüncü kişilere
bildirilmesini isteme,

•

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

•

Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde
durumun araştırılıp zararın giderilmesini talep etme,

haklarına sahipsiniz.
7-KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA YÖNELİK HAKLARIN KULLANIMI
KVKK kapsamında bizimle iletişime geçmek, geri bildirimde bulunmak ya da sorularınızı iletmek
isterseniz ilgili kimlik doğrulama evraklarınızla beraber yukarıda belirttiğimiz adresimize yazılı
olarak ya da mail adresimize ilgili belgeleriniz ile başvuruda bulunabilirsiniz.
Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından 10 Mart 2018 tarihli ve 30356 sayılı Resmi
Gazete'de yayımlanan “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ” de
belirtildiği üzere, başvurunuzda, isim, soy isim, başvuru yazılı ise imza, TC Kimlik Numarası,
(ilgili yabancı ise pasaport numarası) tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi, varsa
bildirime esas elektronik posta adresi, telefon numarası ve faks numarası ile talep konusuna dair
bilgilerin bulunması zorunludur.
İlgili kişi, yukarıda belirtilen haklarını kullanmak için yapacağı ve kullanmayı talep ettiği hakka
ilişkin açıklamaları içeren başvurusunda, talep konusu hususu açık ve anlaşılır şekilde
belirtmelidir. Başvuruya ilişkin bilgi ve belgelerin başvuruya eklenmesi gerekmektedir.
Talep konusunun başvuranın şahsı ile ilgili olması gerekmekle birlikte, başkası adına hareket
ediliyor ise başvuruyu yapanın bu konuda özel olarak yetkili olması ve bu yetkinin
belgelendirilmesi (özel vekâletname) gerekmektedir. Ayrıca başvurunun kimlik ve adres
bilgilerini içermesi ve başvuruya kimliği doğrulayıcı belgelerin eklenmesi gerekmektedir.
Yetkisiz üçüncü kişilerin başkası adına yaptığı talepler değerlendirmeye alınmayacaktır.

8-KİŞİSEL VERİLER HAKKINDAKİ BAŞVURULARIN CEVAPLANMASI
Başvurunuz, KVKK'da öngörülen ilgili hükümler doğrultusunda cevaplandırılacak olup, başvuru
sahibinin doğru kişi olduğunun teyit edilmesi amacıyla Litai Hotel sizden gerçek veri sahibinin
kim olduğunun tespit edilmesi ve başvuru sonuçlarının doğru kişiyle paylaşılması adına
doğrulayıcı bilgiler talep edebilecektir.
Bu kapsamda iletilen talepler değerlendirilerek, Litai Hotel tarafından en geç otuz gün içinde
ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak, Kişisel Verileri Koruma Kurulunca bir ücret
öngörülmesi halinde, Litai Hotel tarafından, K.V.K.K. tarafından belirlenen tarifedeki ücret
alınacaktır. Başvurunuzun olumsuz değerlendirilmesi halinde gerekçeli ret sebepleri başvuruda
belirttiğiniz adrese elektronik posta veya posta yolu başta olmak üzere gönderilecektir.
Saygılarımızla,

