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MAYA HOTEL MİSAFİR AYDINLATMA METNİ 
 

Değerli Misafirlerimiz, MAYA OTELCİLİK VE TURİZM İŞLETMECİLİĞİ LTD. ŞTİ. (Bundan sonra “Maya Hotel” olarak anılacaktır) 
olarak sizleri 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (Bundan sonra “KVKK” olarak anılacaktır.) kapsamında kişisel 
verilerinizin işlenmesi konusunda bilgilendirmek istiyoruz. 
 
I- Veri Sorumlusu 
Maya Hotel (http://www.mayahotel.com) web sitesi ile Kemalpaşa Mahallesi Fevziye Caddesi No:5 Fatih/İSTANBUL adresinde 
faaliyet gösteren otelin sahibi olup; finansal, fiziksel mekan güveliği, iletişim, işlem güvenliği, kimlik ve konaklama verilerinden 
oluşan kişisel verilerinizi KVKK kapsamında veri sorumlusu olarak işlemekteyiz. 
 
II-Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği  
Kişisel verileriniz Maya Hotel tarafından; bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi, konaklama hizmetine ilişkin süreçlerin 
yürütülmesi, sözleşme süreçlerinin yürütülmesi, finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi, fiziksel mekan güvenliğinin temini 
ve yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi amaçlarıyla KVKK’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme 
şartlarına uygun olarak işlenecektir. 
 
III- İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği 
Kişisel verileriniz, aşağıda belirtilen amaçlar ile KVKK’nın 8/2-a maddesi uyarınca ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın 
aktarılacaktır: Yasal yükümlülüklerin yerine getirilebilmesi amacıyla yetkili kamu kurum ve kuruluşlarıyla, gerekmesi/talep 
gelmesi halinde yönetim faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla hissedarlarımız ile; ürün ve hizmetlere dair ücretlerin tahsilatı 
kapsamında finans ve/veya muhasebe işlerinin yürütülmesi amacıyla muhasebe ve avukatlık bürosu ile paylaşılabilecektir. 
 
IV-Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi 
Kişisel verileriniz, KVKK’nın 5/2 ve 6/2 maddelerinde belirtile; kanunlarda öngörülmesi, sözleşme imzalanması ve hukuki 
yükümlülüklerimizin yerine getilmesi hukuki sebeplerine dayanılarak, otomatik veya otomatik olmayan yöntemlerle sözlü, 
yazılı veya elektronik ortamda elde edilmektedir. Bu kapsamda bizzat veya telefon araması veya yüzyüze iletişime geçilmesiyle 
otomatik olmayan yöntemlerle; internet sitemiz üzerinden online rezervasyon yapılması veya online satış platformları yolu 
ile de otomatik yöntemlerle işlenmektedir. 
 
V-KVKK’nın 11. Maddesi Kapsamındaki Haklarınız  
Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, Kişisel verilerin işlenme 
amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı 
üçüncü kişileri bilme, Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda 
yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, KVK Kanununun ve ilgili diğer kanun 
hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel 
verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere 
bildirilmesini isteme, İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi 
aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması 
hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz. 
 
KVKK’nın 11. maddesi kapsamında, veri sahibi olarak yukarıda belirtilen haklarınız ile ilgili taleplerinizi Başvuru Formu’nda 
belirtilen bütün bilgileri doldurmak suretiyle KVKK’nın 11. maddesi ile 13. maddesinin 1.fıkrası ve Veri Sorumlusuna Başvuru 
Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ gereğince; 
a-)“Kemalpaşa Mahallesi Fevziye Caddesi No:5 Fatih/İSTANBUL” adresindeki şirketimize bizzat gelerek,  
b-) Kimliğinizi tespit edebilmek ve yanlış kişilere bilgi vermemek adına yazılı olarak noter aracılığı ile veya iadeli taahhütlü 
mektup göndererek, 
c-) Güvenli elektronik imza, mobil imza ya da (varsa) tarafınızca daha önce şirketimize bildirilen ve sistemlerimizde kayıtlı 
bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle info@mayahotel.com adresine elektronik posta göndererek veya 
gelecekte Kurul’un belirleyeceği diğer yöntemlerle iletebilirsiniz. 
 
Başvurunuzda yer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak, 
işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve 
Esasları Hakkında Tebliğ’de belirlenen tarifedeki ücret alınabilir.  
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