6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU AYDINLATMA METNİ
Değerli Müşterilerimiz, Personelimiz, İş ortaklarımız, Ziyaretçilerimiz, Kamu ve Bağımsız denetçiler
ve üçüncü şahıslar
Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 10. maddesine uygun olarak
Aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirilmesi amacı ile veri sorumlusu olan Özgür Yapı Elemanları
Mermer Maden Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından Akrones Thermal Spa Convention Sport Hotel
işletmesine özel hazırlanmıştır.
Kocatepe Salonu, Ön Bahçe, Acil çıkış ve Asansörler, Restoranlar, Lobi, oyun salonu, Desk,), Spa,
Fitness Salonu, Sinema, Toplantı salonları, Kidrones (çocuk kulübü), Eğlence dünyası, Personel (muhasebe
bölgesi, tesellüm alanı, servis kapı, güvenlik girişi, dinlenme alanı, muhasebe koridor, personel yemekhanesi,
personel girişi satın alma kapısı), Çamaşırhane, Keyani, Kuaför, Pastane, Market, Disko, Arka bahçe, Ana depo,
Resepsiyon, Havuz başı, Valiz Odası, Bulaşıkhane, Kapalı otopark) olmak üzere toplam 127 adet güvenlik
kamerası ile otelimizin fiziksel mekan güvenliğinin sağlanması amacı ile görüntü kaydı yapılmaktadır. Kamera
görüntüleri Anlaşmalı Güvenlik Firmamız Kale Koruma Güvenlik Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. ve otelimiz Genel
Müdürü ve Bilgi İşlem departmanı tarafından denetlenmektedir.
Bu kişisel verileriniz, hukuki anlaşmazlıkların giderilmesi veya ilgili mevzuat gereği talep edildiğinde
adli makamlara veya kolluk kuvvetlerine aktarılabilir.
Kişisel Verileriniz, Kanunun 5. Maddesinde belirtilen “Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü
yerine getirebilmesi için zorunlu olması” ve “İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek
kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuksal sebeplerine
dayalı olarak güvenlik kameralarından toplanarak otomatik olarak işlenir.
Veri sahibi olarak 6698 nolu Kişisel Verileri Koruma Kanununun 11 maddesinde belirtilmiş haklara
sahipsiniz. Kanunun 11. maddesini okumak için lütfen linkte tıklayınız.
Haklarınızı kullanmak ve talepleriniz için aşağıdaki Talep ve Başvuru başlığı altında belirtilmiş olan
iletişim kanallarını kullanabilirsiniz.
Talep ve Başvurularınız için
https://www.akroneshotel.com/kvkk/basvuru_formu.pdf sayfasında yer alan formu doldurarak,
kvkk@akroneshotel.com e-posta adresine e-posta göndererek, +90 0272 220 55 30 telefonu arayarak, Dörtyol
Mah. Turgut Özal Cad. No:38 Merkez/AFYONKARAHİSAR adresine posta ile dilekçe göndererek veya
elden teslim ederek iletebilirsiniz.
Talebiniz bize ulaştıktan sonra en geç 30 gün içerisinde sizlere burada belirtilen kanallardan geri dönüş
yapılarak bilgilendirme yapılacaktır.
Bu işlemler için bir ücret ödemeniz gerekmemektedir. Aşağıdaki durumlarda ücret talep etme hakkımız
saklıdır.
1. Dilekçenize vereceğimiz cevabın yazılı olmasını talep ederseniz on sayfaya kadar ücret ödemeniz
gerekmemektedir. 10 sayfanın üzerindeki her sayfa için 1 Türk Lirası işlem ücreti alınabilir.
2. Başvuruya cevabın CD, DVD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde veri sorumlusu
tarafından talep edilebilecek ücret kayıt ortamının maliyetini geçemez.
3. Uluslararası Kargo ise teslimat istemeniz durumunda kargo masrafını karşılamanız gerekmektedir.
Değişiklik ve Güncellemeler:
Yasal mevzuat ve/veya Özgür Yapı Elemanları Mermer Maden Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ nin Kişisel
Verileri Saklama ve İmha Politikasında bir değişiklik olursa bu Aydınlatma Metninde gerekli değişiklikler
yapılacaktır.

https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=6698&MevzuatTur=1&MevzuatTertip=5
Kanunun 11. maddesi
MADDE 11- (1) Herkes, veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili;
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,
ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
e) 7’nci maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini
isteme,
f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, 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,
ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın
giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir.
https://www.akroneshotel.com/kvkk/basvuru_formu.pdf

TALEP VE BAŞVURU FORMU
Tarih:
Ad / Soyad
T.C. Kimlik No:
Yabancı Uyruklu kişiler için
Pasaport No ve varsa T.C. Kimlik
No
Tebligat Adresi- İkamet veya iş
yeri adresi olabilir. (İsteğe bağlı,
en az bir adet iletişim bilgisi
paylaşılmalıdır)
Elektronik Posta (isteğe bağlı, en
az bir adet iletişim bilgisi
paylaşılmalıdır)
Cep Telefonu (isteğe bağlı, en az
bir adet iletişim bilgisi
paylaşılmalıdır)
Sabit Telefon (isteğe bağlı, en az
bir adet iletişim bilgisi
paylaşılmalıdır)
Fax Numarası (isteğe bağlı, en az
bir adet iletişim bilgisi
paylaşılmalıdır)

Talep Konusu:

Varsa Konuya ilişkin belgeler:
Başvuru elden yazılı olarak
yapılıyor ise İMZA:

