RAN Konfeksiyon Tekstil Turizm Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi
“Otel Misafirlerine İlişkin”
Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Aydınlatma Metni

I.

Aydınlatma Metni’nin Amacı

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (Kanun), Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine
Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ ve ilgili mevzuat hükümleri gereğince
Veri Sorumlusu1 sıfatı ile Ran Konfeksiyon Tekstil Turizm Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi
(Bundan sonra ‘’Şirket’’ olarak anılacaktır) bünyesinde yer alan ’’Alaçatı Mah. 12070 Sk. No:23
Çeşme – İzmir / Türkiye’’ adresinde mukim CASA LUNA Otel’e rezervasyon yaptırmanız, misafir
olarak girişiniz ve konakladığınız esnasında hangi kişisel verilerinizi işlediğimiz, kişisel
verilerinizi işleme amaçlarımız, toplama yöntemleri ve hukuki sebepleri, kişisel verileri
aktardığımız alıcı/alıcı grupları ve amaçları ile haklarınız konusunda bilgilendirmek ve
aydınlatmak amacı ile işbu metin düzenlenmiştir.
Kişisel verilerinizin Şirketimiz tarafından işlenme amaçları konusunda detaylı bilgilere,
Şirketimizin www.rangroup.com.tr internet sitesinden ve şirketimize ait diğer internet
sitelerinde yer alan ’’RAN Konfeksiyon Tekstil Turizm Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi Kişisel
Verilerin Korunması ve İşlenmesi İşlenmesi Politikası’’ndan (“Politika”) ulaşabilirsiniz.

II.

İşlediğimiz Kişisel Verileriniz

Ad-Soyad*, Adres, E-Mail, Telefon Numarası, Araç Plakası, Kimlik Belge Türü, TC Kimlik No*,
Uyruk, Doğum Yeri ve Tarihi*, Oda Numarası, Beraberindeki Odalar, Kişi Sayısı, Giriş Tarihi,
Çıkış Tarihi, Uzatma Tarihi, İmza, Fiziki Görüntü.
*Beraberinizde kalacak ya da velisi- vasisi olduğunuz kişilerin ad-soyad, yakınlık, doğum yeri ve tarihi,
kimlik numarası bilgilerini sizler aracılığıyla alabilmekteyiz.

III.

Kişisel Verilerinizi İşleme Amaçlarımız

Kişisel verileriniz; rezervasyon ve konaklama hizmetlerinin sunulması/planlanması, oda
düzenlemesinin/planlamasının gerçekleştirilmesi, fiziksel mekan güvenliğinin temini, otele
güvenli giriş ve çıkış sağlanması, otelde meydana gelen hastalık ve kazaların takibi, faaliyetlerin
mevzuata uygun yürütülmesi, finans ve muhasebe işlemlerinin yürütülmesi, hukuk işlerinin
takibi ve yürütülmesi, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, iş faaliyetlerinin
yürütülmesi/denetimi, mal / hizmet satın alım süreçlerinin yürütülmesi, mal / hizmet satış
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süreçlerinin yürütülmesi, müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, sözleşme
süreçlerinin yürütülmesi, talep / şikayetlerin takibi, müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin
yürütülmesi, veri sorumlusu operasyonlarının güvenliğinin temini, saklama ve arşiv
faaliyetlerinin yürütülmesi, yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi amaçlarıyla
işlenmektedir.
IV.

Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verilerinizi; tarafınızca resepsiyon/ön büro aşamasında doldurduğunuz Konaklama
Belgesi, Konaklama Belgesi’nde iletmiş olduğunuz bilgilerinizin doğruluğunun teyit edilmesi
amacıyla kimlik belgesi, telefon, e-mail, online (internet sitelerinde) platformlar, kamera kayıt
sistemi vasıtası ile kimi zaman otomatik kimi zaman otomatik olmayan yollarla topluyoruz.
Önemli Not: Konaklama Belgesi’nde iletmiş olduğunuz bilgilerinizin doğruluğunun teyit
edilmesi ve yetkili kurum ve kuruluşlara bildirim yükümlülüğümüzün yerine getirilmesi
amacıyla talep ettiğimiz kimlik belgeniz tarafımızca kopyalanmamaktadır. Kimlik
belgeniz, Konaklama Belgesi ile karşılaştırıldıktan sonra size teslim edilmektedir.
Kişisel verileriniz; şirketimizle olan ilişkiniz kapsamında gerekli sözleşmelerin kurulabilmesi,
konaklama sözleşmesinin ifası, konaklama sözleşmesinden ve mevzuattan doğan hukuki
yükümlülüklerin yerine getirilebilmesi için veri işlemenin zorunlu olması, ilgili kişinin temel hak
ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, şirketimizin meşru menfaatleri için veri
işlenmesinin zorunlu olması, kanunlarda öngörülmüş olması ve hakkın tesisi, kullanılması veya
korunması için veri işlemenin zorunlu olması hukuki sebepleri ile işlenebilmektedir.
V.

Kimlere (Alıcı/Alıcı Grupları) ve Hangi Amaçlarla Aktarılabileceği

Kişisel verileriniz; yasal yükümlülükler ya da Kanun’un 8. maddesi şartlarının varlığı halinde,
hukuka ve dürüstlük kuralına uygun olarak doğru ve güncel bir şekilde belirli, açık ve meşru
amaçlar dahilinde sınırlı ve ölçülü olmak kaydıyla; yasal bir zorunluluk gereği bu verileri talep
etmeye yetkili olan kanunen yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara (Emniyet Genel Müdürlüğü,
Jandarma Genel Komutanlığı, Gelir İdaresi Başkanlığı vb.), olası bir hukuki ihtilaf halinde
savunma
haklarımızı
kullanabilmek
amacı
ile
şirket
avukatlarımıza,
danışmanlarımıza, Şirketimizin yukarıda açıklanan amaçlarını gerçekleştirebilmek amacıyla
hizmet aldığı/alacağı tedarikçilerimize, iş çözüm ortaklarımıza aktarılabilmektedir.
VI.

Kişisel Veri Sahibi Olarak Haklarınız

1. Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
2. Kişisel verileriniz işlenmiş ise buna ilişkin bilgi talep etme,
3. Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp
kullanılmadığını öğrenme,
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4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
5. Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini
isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere
bildirilmesini isteme,
6. KVK Kanunu’nun 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin
silinmesini, yok edilmesini veya anonim haline getirilmesini isteme ve bu kapsamda
yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
7. İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi
suretiyle, aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
8. Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğranılmış ise,
zararınızın giderilmesini talep etme.
VII.

Kişisel Veri Sahibi Olarak Haklarınızın Kullanılması

KVK Kanunu’nun 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, mevzuatta belirtilen haklarınızı
kullanmakla ilgili talebinizi, “www.rangroup.com.tr” ve şirketimize ait diğer internet
sitelerinde yer alan “Veri Sahibi Başvuru Formu’’nu (dilerseniz) doldurup Şirketimize ileterek
ve/veya aşağıda yer verilen veya mevzuatın öngördüğü diğer yöntemler ile;
1. “Pancar Org. San. Böl. Mah. 7. Cad. No:1 Torbalı – İzmir / Türkiye’’ adresine, ekinde
kimliğinizi tespit edici resmi belgelerin de yer aldığı ıslak imzalı olarak tanzim edilmiş
dilekçe/form vb. ile elden ya da posta/kargo ve sair yollar ile göndererek,
2. Şirketimize daha önce bildirdiğiniz ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta
adresinizi kullanarak, Şirketimizin “info@rangroup.com.tr” elektronik posta adresine
göndereceğiniz ve ekinde kimliğinizi tespit edici resmi belgelerin de bulunduğu
elektronik posta yolu ile,
3. Noterlikler kanalıyla veya 6698 sayılı Kanun’da belirtilen diğer yöntemler veya
Şirketimizin “rankonfeksiyon@hs03.kep.tr” adresine güvenli elektronik imzalı olarak
göndererek talepte bulunabilirsiniz.
VIII.

Şirketimizin Başvurularınıza Cevap Vermesi

Kişisel veri sahibinin, yukarıda sayılan haklarına ilişkin talebini usulüne uygun olarak
Şirketimize iletmesi durumunda, Şirketimiz talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç
30 (otuz) gün içinde ilgili talebi sonuçlandıracaktır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet
gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre
tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.
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