NETMICE İNTERNET SİTESİ AYDINLATMA METNİ

1. Veri Sorumlusu ve Temsilcisi
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“6698 sayılı Kanun”) uyarınca kişisel
verileriniz; veri sorumlusu olarak DMC İPEK YOLU TURİZM HİZMETLERİ VE
YATIRIMLARI LTD. ŞTİ. (“Şirketimiz”) tarafından aşağıda açıklanan kapsamda
işlenebilecektir. Kişisel verilerinizin tarafımızca işlenme amaçları konusunda detaylı bilgilere;
http://netmicetr.com/ internet adresinden kamuoyu ile paylaşılmış olan DMC İPEK YOLU
TURİZM HİZMETLERİ VE YATIRIMLARI LTD. ŞTİ. Kişisel Verilerin Korunması
Politikası’ndan ulaşabilirsiniz.
İşbu aydınlatma metni kapsamında; hangi kişisel verilerinizin işlendiği, kişisel verilerinizin
hangi amaçla işlenebileceği, kişisel verilerinizin toplanma yöntemi ve hukuki sebebi, kişisel
verilerinizin aktarılabileceği taraflar ve sahip olduğunuz haklar konularında tarafınıza bilgi
verilmektedir.
2. İşlenen Kişisel Veriler
Kimlik Verileri: Ad Soyad
İletişim Verileri: Telefon, E-posta adresi
İşlem Güvenliği Verileri: İnternet sitesi giriş-çıkış bilgileri, IP adres bilgileri
Mesleki Deneyim Verileri
Diğer Veriler: Kullandığımız çerezler vasıtasıyla elde ettiğimiz veriler, İletişim bilgileri
bölümündeki mesajınız.
3. Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği
Toplanan kişisel veriler, hizmet ve faaliyetlerimizle ilgili öneri, şikâyet ve taleplerinize geri
dönüş sağlayabilme, yasal düzenlemelerin öngördüğü ve zorunlu kıldığı hukuki yükümlülükleri
yerine getirme, düzenleyici ve denetleyici kurumlarla, resmi mercilerin talep ve denetimleri
doğrultusunda gerekli bilgileri temin etme, internet sitemiz vasıtasıyla sizlere sunduğumuz
hizmetleri iyileştirme, ilgilendiğiniz sekmeler ve bu sekmelerde geçirdiğiniz vakit
doğrultusunda sizlere en uygun hizmeti sağlama, internet sitemizin kullanımını arttırma,
organizasyon süreçlerini yürütme gibi amaçlarla; 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde
belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenecektir.
4. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi
Kişisel verileriniz, http://netmicetr.com/ adresini ziyaret etmeniz ile birlikte, otomatik veya
otomatik olmayan yollarla hukuka uygun şekilde toplanmaktadır. Bu mecralardan toplanan
kişisel verileriniz,
-Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,

-İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru
menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması,
-Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla sözleşmenin
taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması
hukuki sebeplerine dayanılarak işlenilmektedir.
5. Kişisel Verilerin Aktarılabileceği Taraflar ve Aktarım Amaçları
Kişisel verileriniz; yukarıda belirtilen Amaçlar kapsamında hissedarlarımız, yurt içinde veya
yurt dışında yerleşik iştiraklerimiz ve bağlı ortaklıklarımız, topluluk şirketlerimiz,
tedarikçilerimiz, iş ortaklarımız ve yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına 6698 sayılı Kanun’un
8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri aktarım şartlarına uygun olarak aktarılabilmektedir.
6. Kişisel Veri Sahibinin 6698 sayılı Kanun’un 11. maddesinde Sayılan Hakları
Kişisel veri sahipleri olarak;
•

Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

•

Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

•

Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp
kullanılmadığını öğrenme,

•

Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

•

Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini
isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere
bildirilmesini isteme,

•

6698 sayılı Kanun ve sair mevzuat hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına
rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin
silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel
verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

•

İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle
aleyhinize olan bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

•

Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde
zararın giderilmesini talep etme

haklarınız bulunmaktadır. Bu haklarınızın etkili bir şekilde kullanılması için için kimliğinizi
tespit edici gerekli bilgiler ve talep olunan diğer bilgiler ile KVKK 11. maddesinde belirtilen
haklardan kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi;
www.netmicetr.com adresindeki formu doldurarak, formun imzalı bir nüshasını
MECİDİYEKÖY MAHALLESİ ŞEHİT AHMET SOKAK ADA RESIDANCE BLOK NO :
6-10 İÇ KAPI NO : 7 ŞİŞLİ-İSTANBUL adresine kimliğinizi tespit edici belgeler ile bizzat
elden iletebilir, iadeli taahhütlü posta ile iletebilir, noter kanalıyla veya KVKK’da belirtilen
diğer yöntemler ile gönderebilir veya ilgili formu dmcipekyolu@hs01.kep.tr adresine güvenli
elektronik imzalı olarak göndererek de taleplerinizi iletebilirsiniz. Talebin niteliğine göre

talebiniz en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin
ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen
tarifedeki ücret alınacaktır.

