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b) K�ş�sel Ver�ler�n�z�n Aktarılması

Ömerağa Mahalles� Tekel geç�d� sokak no:3/1 Gülerman Apt   İzm�t / KOCAELİ  adres�nde muk�m 
Tur�ndex Tur�zm (T�mm pro tur�zm ve danışmanlık t�caret l�m�ted ş�rket� ) (“Ş�rket” veya “Tur�ndex”) 
olarak, ver� sorumlusu sıfatıyla k�ş�sel ver�ler�n�z�, KVK Kanunu ve �lg�l� mevzuata uygun olarak aşağıda 
açıklanan kapsamda �şlenmekted�r.

c) K�ş�sel Ver�ler�n�z� Toplama Yöntem� ve Hukuk� Sebeb�

d) K�ş�sel Ver�ler�n�z�n Saklanması

K�ş�sel ver�ler�n�z amaçla bağlılık �lkes� uyarınca sınırlı, ölçülü, bel�rl�, açık ve meşru amaçlarla, hukuka ve 
dürüstlük kurallarına uygun şek�lde �şlenmekted�r. Ayrıca Ş�rket�m�z, �şled�ğ� k�ş�sel ver�ler�n doğru ve 
güncel tutulması �ç�n gerekl� özen� göstermekted�r. Bu bağlamda k�ş�sel ver�ler�n�z aşağıdak� amaçlarla 
�şleneb�lmekted�r.

İşbu doküman 6698 sayılı K�ş�sel Ver�ler�n Korunması Kanunu'nun (“KVK Kanunu”) 10.maddes� �le 
Aydınlatma Yükümlülüğünün Yer�ne Get�r�lmes�nde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebl�ğ uyarınca 
k�ş�sel ver�ler�n�z�n �şlenmes� konusunda aydınlatılmanızı sağlamak amacıyla hazırlanmıştır.

Ş�rket�m�z, yürüttüğü faal�yetler�n bazılarında �se k�ş�sel ver�ler�n�z� �şlerken s�zler�n açık rızasına �ht�yaç 
duyab�lmekted�r. Ş�rket�m�z�n müşter�ler�m�ze ve potans�yel müşter�ler�m�ze sunduğu ürün ve h�zmetler�n 
pazarlama süreçler�n�n yürütülmes� ve en yüksek faydayı elde etmen�z �ç�n planlamalar yapılması, ürün ve 
h�zmetler�m�ze yönel�k s�ze özel �mkanların duyurulması, tanıtım ve reklam faal�yetler�n�n yürütülmes�, 
müşter� memnun�yet� ve bağlılığı çalışmalarının yönet�lmes� g�b� amaçlarla k�ml�k b�lg�ler�n�z�, �let�ş�m 
b�lg�ler�n�z� ve pazarlama b�lg�ler�n�z� �şleyeb�lmektey�z.

a) K�ş�sel Ver�ler�n�z� İşleme Amaçlarımız

KVK Kanunu 5/1 maddes�nde bel�rt�len açık rızanızın bulunması ve KVK Kanunu 5/2(d) maddes�nde 
bel�rt�len �lg�l� k�ş�n�n kend�s� tarafından alen�leşt�r�lm�ş olması hukuk� sebepler�ne dayanarak Ş�rket�m�z, 
k�ş�sel ver�ler�n�z� Tur�ndex Tur�zm �nternet s�tes� ve fiz�k� formlar dah�l olmak üzere fiz�k� ve elektron�k 
ortamlar üzer�nden toplamaktadır.

Başta �let�ş�m b�lg�ler� olmak üzere k�ş�sel ver�ler�n�z, �ş�n yürütülmes�n�n sağlanması amacı ve yukarıda 
bel�rt�len amaçlar dah�l�nde h�zmet aldığımız tedar�kç�ler�m�z ve �ş ortaklarımıza ve kanunlarda öngörülen 
nedenlerle hukuk� yükümlülükler�m�z� yer�ne get�rmek amacıyla yetk�l� kamu kurumlarına ve özel k�ş�lere 
aktarılab�lecekt�r.

K�ş�sel ver�ler�n�z, �şlenme amaçlarının gerekt�rd�ğ� süreler boyunca saklanab�lmekted�r. KVK Kanunu 
madde 5/2(ç) ş�rket�n hukuk� yükümlülüğünü yer�ne get�rmes� kapsamında t�car� elektron�k �let� almayı 
veya t�car� elektron�k �let�ş�m� reddetmen�z durumunda, k�ş�sel ver�ler�n�z ret tar�h�nden �t�baren daha uzun 
sürelerce saklanmasını gerekt�ren b�r sebeb�n olmaması hal�nde b�r yıl boyunca saklanab�lmekted�r. Başka 
b�r gerekçe veya hukuk� sebep olmaması, herhang� b�r mevzuatta öngörülen yasal saklama süres� 
bulunmaması, uluslararası yasa veya düzenlemen�n bulunmaması ve sözleşmelerden kaynaklı 
zorunlulukların ortadan kalkması haller�nde �şlenme amaçları ortadan kalkan k�ş�sel ver�ler�n�z s�l�nmekte, 
yok ed�lmekte veya anon�m hale get�r�lmekted�r.

TİCARİ ELEKTRONİK İLETİ GÖNDERİLMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ
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e) K�ş�sel Ver�ler�n�ze İl�şk�n Haklarınız

· K�ş�sel ver�ler�n �şlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını 
öğrenme,

· Yurt �ç�nde veya yurt dışında k�ş�sel ver�ler�n�z�n aktarıldığı üçüncü k�ş�ler� b�lme,

· K�ş�sel ver�ler�n�z�n �şlen�p �şlenmed�ğ�n� öğrenme,

K�ş�sel ver� sah�b� olarak, KVK Kanunu'nun 11. maddes� uyarınca k�ş�sel ver�ler�n�ze �l�şk�n aşağıdak� 
haklara sah�ps�n�z:

· K�ş�sel ver�ler�n�z �şlenm�şse buna �l�şk�n b�lg� talep etme,

· K�ş�sel ver�ler�n�z�n eks�k veya yanlış �şlenm�ş olması hal�nde bunların düzelt�lmes�n� �steme ve 
bu kapsamda yapılan �şlem�n k�ş�sel ver�ler�n�z�n aktarıldığı üçüncü k�ş�lere b�ld�r�lmes�n� �steme,

· 6698 sayılı Kanun ve �lg�l� d�ğer kanun hükümler�ne uygun olarak �şlenm�ş olmasına rağmen, 
�şlenmes�n� gerekt�ren sebepler�n ortadan kalkması hâl�nde k�ş�sel ver�ler�n�z�n s�l�nmes�n� veya 
yok ed�lmes�n� �steme ve bu kapsamda yapılan �şlem�n k�ş�sel ver�ler�n�z�n aktarıldığı üçüncü 
k�ş�lere b�ld�r�lmes�n� �steme,

· K�ş�sel ver�ler�n kanuna aykırı olarak �şlenmes� sebeb�yle zarara uğramanız hal�nde bu zararın 
g�der�lmes�n� talep etme

· İşlenen ver�ler�n münhasıran otomat�k s�stemler vasıtasıyla anal�z ed�lmes� suret�yle aleyh�n�ze 
b�r sonucun ortaya çıkmasına �t�raz etme,
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