SENZA HOTELS
6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA
İLGİLİ KİŞİ BAŞVURU FORMU
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“6698 SK” olarak anılacaktır)’nun 11’inci maddesinde
da kişisel verileri işlenen ilgili kişilere (bu formda “Başvuru Sahibi” olarak anılacaktır) aşağıdaki haklar
tanınmıştır:
1. Bilgi Edinme / Öğrenme Hakkı: İlgili kişilerin kişisel verilerinin veri sorumlusu tarafından kayıt altına alınıp
alınmadığı, alınıyor ise neler olduğunu öğrenme hakkı, bunların uygun yöntemlerle onaylı olarak ibrazı dâhil
bunlara erişim hakkı
ile bunların kayıt altına alınma amaçları ve bu amaçlara uygun kullanılıp
kullanılmadığını, bunların üçüncü gerçek ve tüzel kişilere, ve/veya yurtdışına aktarılıp aktarılmadığını
öğrenme hakkı,
2. Düzeltme Hakkı: Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların aktarılan kişiler
tarafından dahi düzeltilmesini isteme,
3. İmha Hakkı: Kişisel verilerinin, bunların aktarılan kişiler tarafından dahi hukuka uygun şekilde imhasını
isteme,
4. Sonuca İtiraz Hakkı: Kişisel verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle
ilgili kişinin aleyhine bir sonucun ortaya çıkması halinde sonuca itiraz etme,
5. Zararın Giderilmesini İsteme Hakkı: İlgili kişilerin kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle
zarara uğramaları hâlinde zararın giderilmesini isteme hakkı.
6698 SK’nun 13/1’inci maddesi ile Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ uyarınca,
Senza Hotels ‘e bu haklara ilişkin olarak yapılacak başvuruların Noter aracılıyla, iadeli taahhütlü mektupla
veya doğrudan yazılı olarak ya da tarafınızca Senza Hotels ‘e daha önce bildirilen ve Senza Hotels sisteminde
kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak veya kayıtlı elektronik posta adresini kullanmak suretiyle
kvkk@senzahotels.com adresine veya tursototelcilik@hs01.kep.tr adresine elektronik posta göndererek
ya da Kişisel Verileri Koruma Kurulu (“Kurul” olarak anılacaktır) tarafından gelecekte belirlenecek diğer
yöntemlerle iletilmesi gerekmektedir.
Eğer Başvuru Sahibi iseniz başvurularınızın usule uygun gerçekleşmesi için işbu başvuru formundan istifade
edebilirsiniz. Vekâleten gerçekleşen başvurularda özel yetkili vekâletnamenin başvuru formuyla birlikte teslim
edilmesi gerekmektedir. Başvurunuzda ileteceğiniz bilgilerin doğru ve güncel olmaması veya başvurunun
yetkisiz kişilerce yapılması halinde Senza Hotels, söz konusu hatalı bilginin başvuru sonucunu etkilemesinden
veya yetkisiz başvuruların sonuçlandırılmasından sorumlu değildir. Bu durumda 5237 Sayılı Türk Ceza
Kanunu kapsamında cezai sorumluluğunuzun doğabileceğini hatırlatırız.

A. Başvurunun İşletildiği Kanal
Başvuru Yöntemi

Başvurunun Yapıldığı
Adres

Başvuru Gönderiminde Belirtilecek
Bilgi

Yazılı başvurularda zarfın üzerine
“Konu: 6698 SK kapsamında İlgili Kişi
Başvurusu” yazılmalıdır.

B. Başvuru Sahibi Bilgileri
Ad

:

Soyadı

:

TC Kimlik Numarası

:

Yazışma Adresi

:

İletişim Önceliği Başka
ise E-Posta Adresi
ve/veya Telefon
Numarası

:

C. Talep Konusu
Başvuru Sahibinin
Statüsü

:

☐ Misafir (“konaklayan”, “müşteri”, “ürün veya hizmet alan kişi”
olarak da anılabilir”)
☐ Ziyaretçi; misafir ya da çalışanları ziyarete gelen kişiler ile, Senza
Hotels ‘in konaklama hizmetinden istifade etmeyen ve fakat
günübirlik diğer ürün ve hizmetlerden istifade eden kişileri ifade
eder,
☐ Çalışan; Senza Hotels‘in iş sözleşmesi akdettiği çalışanlarını ifade
eder,
☐ Çalışan adayı; Senza Hotels ile iş sözleşmesi akdetme niyeti
taşıyan, Senza Hotels gerçek kişileri ifade eder,
☐ Tedarikçi çalışanı ve tedarikçi yetkilisi (“firma çalışanı”, “firma
yetkilisi” olarak da anılabilir); satın alma süreçlerinde muhatap
olunan gerçek kişinin kendisini veya gerçek/tüzel kişilerin
çalışanlarını ya da yetkililerini ifade eder.
☐ Veli – vasi –temsilci; Senza Hotels tüzel kişiliğini ya da Senza
Hotels ile ticari ilişki içerisinde bulunan tüzel kişilerin
temsilcilerini ifade eder.

☐ Diğer
Talep Konusu

:

D. Başvuruya İlişkin Açıklamalar

E. Talep Sonucunun İletileceği Adres
☐ Yazışma adresime gönderilmesini istiyorum.*
* (iadeli taahhütlü mektupla yapılan başvurularda yazışma adresi Senza Hotels sisteminde kayıtlı değilse
güvenlik gerekçesiyle Başvuru Sahibinin yazışma adresine yalnızca talebin olumlu ya da olumsuz
karşılandığı bilgisi gönderilir).

☐ Elden teslim almak istiyorum.
☐ Sisteminizde kayıtlı olan e-posta adresime gönderilmesini istiyorum.
☐ Kayıtlı elektronik posta adresime gönderilmesini istiyorum. KEP Adresim : ________________
Başvuru Sahibi İlgili Kişi’nin;
Adı / Soyadı
Başvuru Tarihi
İmza

:__________
: __________
: __________

