
 

MİAROSA HOTELS 

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ 

KİOXY OTELCİLİK VE BİLİŞİM SİSTEMLERİ LTD.ŞTİ. “Miarosa Hotels ” olarak, siz değerli müşterilerimize 

ait her türlü kişisel veri ve özel nitelikli kisişel verilerin, işlenmesinde, kaydedilmesinde, aktarılmasında, 

paylaşılmasında ve saklanmasında, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanun’una (“KVKK”) uygun olarak 

hareket ettiğimizi ve bu konuda gereken hassasiyeti gösterdiğimizi bildirmek isteriz.  Bu hassasiyet ve Şirket 

Politikamız gereği belirtmek isteriz ki; şirketimize ulaşan veriler, “hangi verileri toplayacağımız amacına göre 

belirlendiği için” sadece gerekli olduğu kadar sisteme işlenir. Siz değerli müşterilerimiz tarafından beyan edilen 

ve/veya otomatik ya da otomatik olmayan yolar ile toplanan veriler, sunmuş olduğumuz hizmetlerin kalitesini 

artırabilmek adına, alınan idari ve teknik tedbirler eşliğinde özenle işlenmekte, paylaşılmakta, aktarılmakta ve 

depolanmakta, gerekli olmayan veriler ise silinmektedir. 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda 

(KVKK) yer alan “Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı 10. ve “İlgili Kişinin Hakları” başlıklı 

11. maddesi çerçevesinde; hangi amaçla kişisel verilerinizin işleneceği, işlenen kişisel verilerinizin kimlere ve 

hangi amaçla aktarılabileceği, kişisel verilerinizin toplanmasının yöntemi ve hukuki sebebi ile sahip olunan haklar 

ile ilgili, veri sorumlusu sıfatı ile KİOXY OTELCİLİK VE BİLİŞİM SİSTEMLERİ LTD.ŞTİ. “Miarosa 
Hotels  (“Şirket”) olarak, müşterilerine, iş ortaklarına ve iletişimde bulunduğu gerçek ya da tüzel kişilere 

aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmek üzere, hazırladığımız iş bu “Aydınlatma Metni” ile sizlere bilgi 

vermek isteriz. 

 

1 - Kişisel Verilerinizin Hangi Amaçla İşleneceği, Kimlere ve Hangi Amaç ile Aktarılacağı 

a- Verilerin işlenmesi 

Siz değerli misafirlerimizin beğeni ve alışkanlıklarına göre özelleştirilerek sizlere sunmuş olduğumuz ürün 

ve hizmetlerden en yüksek hizmet kalitesinde faydalanabilmeniz için, resmi mevzuat tarafından belirlenen sınırlar 

çerçevesinde kişisel verilerinizi, toplamakta, 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen şartlar ve 
amaçlar dâhilinde işlemekteyiz. Miarosa Hotels , işbu metin 3. alt başlıkta belirtilen toplama yöntemlerinden 

herhangi birisi ile elde etmiş olduğu kişisel verilerinizi; şirket temel faaliyetlerinin yürütülmesi ve meşru 

menfaatleri, ürün ve hizmetlerin pazarlama süreçlerinin planlanması ve uygulaması, raporlama ve analiz 

faaliyetlerinin yürütülmesi, ürün ve hizmetlerin özelleştirerek müşterilerine sunulması, duyurulması ve reklam 

faaliyetlerinin yapılması, şirketin faaliyetleri nedeni ile aktarılması zorunlu olan üçüncü kişilerle paylaşılması 

amaçlarıyla açık rızanız kapsamında işlenebilmektedir. Ayrıca, Miarosa Hotels  hizmetlerini kullanmak niyetiyle 
çağrı merkezimizi veya internet sayfalarımızı kullandığınızda, Şirketlerimizi ve otellerimizi ziyaret ettiğinizde, 

Miarosa Hotels ’in herhangi bir amaçla düzenlediği eğitim, seminer veya organizasyonlara katıldığınızda kişisel 

verileriniz işlenebilmektedir. 

b- Verilerin Aktarılması 

Siz müşterilerimize katma değerli hizmetler, fırsat ve olanaklar sunulması, hizmet kalitesinin artırılması 

amacıyla, yurt içinde ya da yurt dışındaki iştiraklerimizle, doğrudan veya dolaylı bağlı şirketlerimizle ve ortak 

girişimlerimizle veya yasal bir zorunluluk gereği bu verileri talep etmeye yetkili olan kamu kurum ve kuruluşları 

ile, faaliyetlerimiz gereği anlaşmalı olduğumuz diğer kurumlar, tedarikçiler, yetkili satıcılar, yetkili bayiiler ve iş 

ortaklarımız ile paylaşmaktayız. Miarosa Hotels  tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak 

için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması, Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin 

sizlerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek sizlere önerilmesi, Miarosa Hotels  ve 
Miarosa Hotels  ile iş iliskisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini, Miarosa Hotels  ticari 
ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması ile Miarosa Hotels  insan kaynakları politikalarının yürütülmesinin 

temini amaçlarıyla iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, Miarosa Hotels ’ e dahil olan ve ileri de olacak şirketlere, 



hissedarlarımıza, kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişilere, KVK Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerinde 

belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir. 

 

2 - Kişisel Verilerin Kanunlar Gereği Açık Rıza Olmaksızın İşlenebileceği Durumlar 
 

KVKK’ nın 5. maddesi uyarınca, aşağıdaki hallerde Miarosa Hotels , açık rızanız aranmaksızın yukarıda belirtilen 

ve kanuna uygun olarak almış olduğu kişisel verilerinizi işleyebilir. 

 

a) Kanunlarda açıkça öngörülmesi. 
b) Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik 

tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için 

zorunlu olması.  

c) Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin 

taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.  

d) Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.  

e) İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması.  

f) Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.  

g) İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru 

menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması. 

 

3 - Kişisel Verilerin Toplanması, Yöntemi ve Hukuki Sebebi 

Miarosa Hotels olarak sunduğumuz ürün ve hizmetlerin belirlenen en yüksek hizmet kalitesinde ve yasal çerçevede 

sunulabilmesi, yerine getirilebilmesi ve bu kapsamda Şirketimizin iş ortakları ile yapmış olduğu sözleşme ve 

yasadan doğan mesuliyetlerini eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirebilmesi amacı ile, verilen hizmet, ürün 

yada ticari faaliyete bağlı olarak değişkenlik gösteren kişisel verileriniz, yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda, 

otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, ofisler, şubeler, bayiler, çağrı merkezi, internet sitesi, sosyal medya 

mecraları, mobil uygulamalar ve benzeri yöntemler ile her türlü sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda 
toplanmaktadır. 

 

4 - Kişisel Verilerin Saklanma Süresi 

KVK Kanunu’na uygun olarak, iş bu “Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni” nde 
belirtilen amaçlarla işlenmiş olan kişisel verileriniz, KVK Kanunu madde 7/f.1.’e göre işlenmesi gerektiren amaç 

ortadan kalktığında ve/veya mevzuat uyarınca verilerinizi işlememiz için zorunlu kılındığımız zaman aşımı 

süreleri dolduğunda, Miarosa Hotels  tarafından Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok edilmesi Ve Anonimleştirilmesi 

ile ilgili yayınlamış olduğu Politikaya uygun olarak kişisel verileriniz silinecek, yok edilecek veya 

anonimleştirilerek kullanılmaya devam edilecektir.  

5 - Kişisel Veri Sahibinin Hakları, 

KVKK 11.Madde ve tümü kapsamında, kişisel verilerinize ilişkin olarak aşağıdaki haklara sahip 

olduğunuzu tarafınıza bildiririz; 

 

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,  

d) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,  

e) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini 

isteme,  

f) 7. maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok 

edilmesini isteme,  

g) (e) ve (f) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere 

bildirilmesini isteme,  

h) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle 

kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,  

i) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın 

giderilmesini talep etme, 

 

Çocuklara ait kişisel verilerin işlenmesinde sunduğumuz hizmet ve yürüttüğümüz faaliyetler kapsamında 

ve yukarıda anılan amaçlar dahilinde gerekli olduğu hallerde, söz konusu verilerin işlenebilmesi için çocuğun veli 

veya yasal temsilcisinin açık rızasını, sunulan hizmetin mahiyetine göre, elektronik ortamda veya fiziki formlar 

vasıtasıyla almaktayız. 

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. Maddesi’nde belirtilen haklarınızı kullanmak istediğinizde, 

taleplerinizi web sayfamızda bulunan   www.miarosahotels.com  Veri Sahibi Başvuru Formu’nu doldurarak “ 

Miarosa Hotels Göynük Mahallesi. Ahu Ünal Aysal Cad. No:43 Göynük/Kemer/ANTALYA” adresine şahsen 

veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresimiz olan kioxy@hs01.kep.tr ye yapmanız gerekmektedir. Başvurunuzda 

yer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak, 

işlemin Şirket için ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından Veri 

Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de belirlenen tarifedeki ücret alınabilir. 

 

http://www.miarosahotels.com/
http://www.miarosahotels.com/kvkk/veri-sahibi-basvuru-formu.pdf
mailto:kioxy@hs01.kep.tr

