
 
 
 
 
 

 

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ 

 

İşbu Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni (“Aydınlatma Metni”) ile Veri Sorumlusu 

sıfatıyla Yıldırım Beykoz Kundura Turizm İnşaat ve Yatırım A.Ş. (“Şirket” veya “Şirketimiz”) 

tarafından, Çocuk Atölyesi kapsamında işlenen kişisel verilere ilişkin olarak ilgili kişileri aydınlatmak 

maksadıyla, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ve ilgili ikincil mevzuat 

kapsamında hazırlanmıştır.  

Şirketimiz tarafından, Çocuk Atölyesi kapsamında, katılımcı çocukların ve bakım verenlerinin 

ve/veya velilerinin (hepsi birlikte, “İlgili Kişiler”); adı ve soyadı, gerekli olması durumunda başkaca 

kimlik bilgileri; telefon numarası, adresi, e-posta adresi gibi iletişim bilgileri; ilgili kişiler tarafından 

sağlanan görüntü, fotoğraf, ses ve video kayıtları ile sınırlı olmak üzere kişisel veriler işlenmektedir. 

Söz konusu kişisel veriler, Şirketimiz tarafından yalnızca Çocuk Atölyesi kapsamında işlenecek ve 

yalnızca Çocuk Atölyesi kapsamında, hizmet sağlayıcı sıfatını haiz üçüncü kişilere aktarılabilecek, 

internet sitesi, müze, sergi ve benzeri alanlarda ve Çocuk Atölyesi duyurma amaçları ile 

kullanılacaktır.  

Kişisel veriler, yalnızca yürürlükteki mevzuatta öngörülen süre veya işlenme amaçları ile bağlantılı 

sürelerde saklanacak, bu sürelerin geçmesi ile veya ilgili kişinin başvurusu değerlendirilmek sureti 

ile silinecek, yok edilecek veya anonim hale getirilecektir. 

Şirketimiz, kişisel verilerin güvenliğini sağlamak, hukuka aykırı erişimi önlemek ve hukuka aykırı 

kişisel veri işlenmesini engellemek amacıyla, gerekli teknik ve idari tedbirleri almaktadır. 

KVKK’nın 11. maddesi uyarınca, Şirketimize başvurarak; kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini 

öğrenme, işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların 

amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş 

olması halinde bunların düzeltilmesini isteme, KVKK m. 7’de öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel 

verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme, işlenen kişisel verilerinizin münhasıran otomatik 

sistemler ile analiz edilmesi sureti ile aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, kişisel 

verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararınızın 

giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz. 



 
 
 
 
 

 

Belirtilen bu haklarınızı kullanmak için, bu yöndeki talebinizi KVKK’nın 13. maddesi doğrultusunda, 

Şirket’in Yıldırım Holding A.Ş. Hukuk Direktörlüğü, Maslak Mahallesi, Taşyoncası Sokak, Yıldırım 

Tower, B2 Blok, 1/C, Sarıyer/İstanbul adresine, adınızı ve soyadınızı ve de imzanızı, Türkiye 

Cumhuriyeti vatandaşı iseniz T.C. kimlik numaranızı, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı değilseniz 

uyruğunuzu, pasaport numaranızı veya varsa kimlik numaranızı, tebligata esas yerleşim yeri veya 

iş yeri adresinizi, bildirime esas elektronik posta adresi ve telefon numaranızı ve de talep konusunu 

ve kimliğinizi tespite yarayan gerekli bilgi ve belgeleri eklemek sureti ile yazılı başvuruda 

bulunabilirsiniz. Başvurunuz Şirket tarafından değerlendirilecek ve otuz gün içinde ücretsiz olarak 

sonuçlandırılacaktır. 

 

Çocuğun Adı ve Soyadı:  

Velinin Adı ve Soyadı:  

Tarih:  

İmza:  

Beyanı: [okudum, anladım.] 

 


