W ISTANBUL
KONAKLAYAN / ZİYARETÇİ KİŞİSEL VERİLERİNİN İŞLENMESİ AYDINLATMA METNİ
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak Türkiye
Cumhuriyeti kanunlarına uygun şekilde kurulmuş Akaretler Otel İşletmeciliği ve Turizm A.Ş. (“W Istanbul”) tarafından
aşağıdaki açıklanan kapsamda işlenebilecektir.
a)

Kişisel Verilerinizin Hangi Amaçla İşlenebileceği

Toplanan kişisel verileriniz ve (uyruğunuz da dahil ancak bununla sınırlı olmamak üzere) özellikle özel nitelikli kişisel
verileriniz, konaklamanız/ziyaretiniz kapsamında W Istanbul tarafından yürütülen konaklama faaliyetlerin ve
etkinliklerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimleri tarafından gerekli çalışmaların yapılması, reklam ve tanıtımların
yapılması, etkinliklerin gerçekleştirilmesi ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi amaçlarıyla, Kanun’un 5.
maddesinde belirtilen işleme şartları ve 6. maddesinin 2. fıkrasında belirtilen şartlar dahilinde veya açık rızanızın
gerektiği hallerde açık rızanıza dayalı olarak işlenebilecektir.
b)

İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Toplanan kişisel verileriniz; yukarıdaki belirtilen amacın gerçekleştirilmesi kapsamında, kanunen yetkili kamu
kurumlarına, W Istanbul’un işbirliği içerisinde olduğu yurtiçi/yurtdışı şirketlere, diğer Marriott otellerini işleten
yurtiçi/yurtdışı şirketlere, W Istanbul’un hukuki yükümlülüklerini yerine getirebilmesi ve W Istanbul tarafından
sunulan ürünlerden ve hizmetlerden faydalanmanız için Kanun’un 8. ve 9. Maddelerinde ve GDPR’da belirtilen şartlar
ve amaçlar dahilinde aktarılabilecektir.
c)

Kişisel Verilerinizi Toplama Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, konaklamanız / ziyaretiniz esnasında W Istanbul tarafından fiziki ve elektronik yöntemler ile
Kanun’un 5. maddesinde belirtilen işleme şartlarına ve 6. maddesinin 2. fıkrasında belirtilen şartlara veya açık rızanıza
dayalı olarak yurtiçinde ve işletmecinin yurtdışı veritabanında bir veritabanında toplanmaktadır. Toplanan kişisel
verileriniz, bu metnin a) ve b) maddelerinde belirtilen amaçlarla işlenebilecek ve aktarılabilecektir.
d) Kişisel Veri Sahibinin Kanun’un 11. Maddesinde Sayılan Hakları
Kişisel veri sahibi olarak Kanun’un 11. Maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz:










Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
Kişisel verilerinizin işlenme amacının ve bunların amacına uygun kullanıp kullanılmadığını öğrenme,
Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda
yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
Kanun’a ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren
sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda
yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun
ortaya çıkması durumunda buna itiraz etme,
Kişisel verilerinizin Kanun’a aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini
talep etme

Yukarıdaki sağlanan haklarınıza yönelik başvuruların https://www.wistanbulhotel.com/‘dan ulaşabileceğiniz
Kişisel Veri Sahibi Başvuru Formu’nu doldurarak W Otel İstanbul’a iletebilirsiniz. Talebinizin W Istanbul’a
ulaşmasından itibaren en geç otuz gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır; ancak işlemin
ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre
tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.

W ISTANBUL
VERİ SAHİBİ BAŞVURU FORMU
1.

BAŞVURU YÖNTEMİ

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) 11. Maddesinde sayılan haklarınız kapsamında
taleplerinizi, Kanun’un 13. Maddesi ve Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’in 5. Maddesi
gereğince işbu form ile aşağıda açıklanan yöntemlerden biriyle başvurunuzu Akaretler Otel İşletmeciliği ve Ticaret
A.Ş’ye (“W Istanbul”) iletebilirsiniz.
BAŞVURU YÖNTEMİ
1.

Yazılı
Olarak
Başvuru

Islak imzalı şahsen veya
iadeli taahhütle başvuru
veya noter vasıtasıyla
başvuru

2.

Elektronik Posta
ile Başvuru

Elektronik
adresinizi
suretiyle

posta
kullanmak

BAŞVURU
YAPILACAK
ADRES
W ISTANBUL
Süleyman Seba Cad.
No:22 Beşiktaş/İstanbul

wistanbul@whotels.com

BAŞVURUDA
GÖSTERİLECEK BİLGİ
Zarfın/tebligatın
üzerinde
“Kişisel
Verilerin
Korunması
Kanunu Kapsamında Bilgi
Talebi” yazılacaktır.
E-postanın konu kısmına
“Kişisel
Verilerin
Korunması
Kanunu
Kapsamında Bilgi Talebi”
yazılacaktır.

2. Kimlik ve İletişim Bilgileriniz
Sizinle iletişime geçebilmemiz ve kimliğinizi doğrulayabilmemiz için aşağıdaki alanları doldurunuz.
Ad-Soyad:
T.C. Kimlik Numarası/ T.C.
vatandaşı olmayanlar için Pasaport
Numarası veya Kimlik Numarası:
Tebligat Esas Yerleşim Yeri / İşyeri
Adresi:

Cep Telefon Numarası:
Sabit Telefon Numarası:
E-Posta Adresi:
3.

Kurumumuz ile İlişkiniz

Konaklayan:

Ziyaretçi

Çalışan:

Eski Çalışan

Diğer (lütfen belirtiniz):

4.

Talep Konusu

Kişisel verilerinize ilişkin talebinizi aşağıda açıkça yazmanızı rica ederiz. Konuya ilişkin bilgi ve belgeler
başvuruya eklenmelidir.

5.

Yanıtınızın Tarafınıza Bildirilme Yöntemini Seçiniz

Başvuru formunun 2. Bölümünde sağlamış olduğum posta adresime gönderilmesini istiyorum.
Başvuru formunun 2. Bölümünde sağlamış olduğum e-posta adresime gönderilmesini istiyorum.
Yukarıda belirttiğim talepler doğrultusunda, Kurumunuza yapmış olduğum başvurumun Kanun’un 13. Maddesi
uyarınca değerlendirilerek tarafıma bilgi verilmesini rica ederim.
İşbu başvuruda tarafınıza sağlamış olduğum bilgi ve belgelerin doğru ve güncel olduğunu, Kurumunuzun
başvurumu sonuçlandırabilmek adına ilave belge talep edebileceğini ve ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde
Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen ücreti ödemem gerekebileceği hususunda aydınlatıldığımı
kabul, beyan ve taahhüt ederim.
Başvuruda Bulunan İlgili Kişi (Veri Sahibi):
Ad-Soyadı:
Başvuru Tarihi:
İmza:

