T.B.B. S.Y.D.F. LİTAİ HOTEL & SPA TURİZM İŞLETMELERİ İKTİSADİ İŞLETMESİ
- KONAKLAMA, RESTORAN, LOBY BAR, SPA, ZİYAFET VE BANKET KULLANIMI
KAYIT VE İŞLEMLERİ HAKKINDA (K.V.K.K.) 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 T.B.B. S.Y.D.F. Litai Hotel & Spa Turizm İşletmeleri
İktisadi İşletmesi tarafından hazırlanmıştır.
İşletmeye çeşitli tesis kullanımları için gelen misafirlerimizin; Ad, Soyad, T.C. Kimlik no, Adres
ve İletişim bilgileri, imzası, ödemeye esas bilgileri, İşletmenin ilgili kanunlardan kaynaklı işletme
süreçlerinin yönetilmesi amacıyla işlenmektedir.
Söz konusu bu kişisel veriler; ilgili kanunlar gereği manuel yolla veya otomatik yolla işlenmekte
olup, vergisel işlemlerin yapılması, güvenlik işlemleri ve hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi
amacıyla, Gelir idaresi başkanlığı, Adli makamlar, Polis ve Jandarma kuvvetlerine
aktarılmaktadır. İşletme içerisinde güvenliğin sağlanması amacı ile 7 gün 24 saat kamera
sistemleri ile kayıt ve izleme yapılmaktadır.
Kanunun “ilgili kişinin haklarını düzenleyen” 11 inci maddesi kapsamındaki taleplerinizi, önce
veri sorumlusuna başvuru usul ve esasları hakkındaki tebliğe göre yapınız, talepleriniz reddedilir
ya da çözümlenmezse daha sonra Kişisel Verileri Koruma Kurumuna iletebilirsiniz.
T.B.B. S.Y.D.F. LİTAİ HOTEL & SPA TOURISM BUSINESS EXPLAINER TEXT
REGARDING THE UTILIZATION OF ACCOMMODATION, RESTAURANT, LOBBY
BAR, SPA, DINNER AND BANQUETTE
This Explainer is provided by the management of T.B.B. S.Y.D.F. Litai Hotel & Spa. in the
capacity of data controller, in accordance with the 10th article of Turkish personal data protection
law no. 6698, and the communique on the procedures and principles of application of obligation
of explain.
Name, surname, identity number, address and contact information, signature and payment
information of customers coming to our facility are processed in order to manage operation
procedures of the establishment, in accordance with relevant laws.
Aforementioned personal information is processed manually or automatically, in accordance with
related laws: tax related procedure is transferred to revenue administration, judicial authorities,
and Police Force and Gendarmerie, with the object of elimination of legal disputes, and
implementation of security procedures. The establishment is monitored and recorded by camera
systems 7/24  to ensure security.
Petitions under the 11th article of the law which ''regulates the rights of related person'' are to be
referred to the data officer, in accordance with the communique on the procedures and principles
of application. If your requests are rejected or not resolved, you can later appeal to the protection
of personal Information agency.

