BİZ CEVAHİR HALİÇ AVM ZİYARETÇİLERİ İÇİN KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN ETKİNLİK
GENEL AYDINLATMA BEYANI
Değerli Ziyaretçilerimiz,
07.04.2016 tarih ve 29677 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması
Kanunu (“KVKK”) uyarınca, Biz Cevahir İnşaat Turizm Ve Sağlık Yatırımları A.Ş. (“Şirket” veya “Biz
Cevahir”) “Veri Sorumlusu” sıfatıyla, Biz Cevahir Haliç Alışveriş Merkezi’nin (“AVM”) mülk sahibi
olarak, kişisel verilerinizi KVKK ile belirlenmiş sınırlar çerçevesinde ve KVKK’da belirtilen durumlar için
aşağıda açıklanan amaçlar ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak, hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun
bir şekilde doğru ve güncel olarak işleyebilecek, kaydedebilecek, saklayabilecek, sınıflandırabilecek,
güncelleyebilecek ve mevzuatın izin verdiği hallerde ve/veya işlendikleri amaçla sınırlı olarak
işleyebilecektir ve 3. kişilere açıklayabilecek/aktarabilecektir. Şirketimiz olarak KVKK 10. maddesi
uyarınca sizleri, kişisel veri işleme faaliyetlerimiz hakkında bilgilendirmek ve aydınlatmak isteriz.
1.

Kişisel Verilerinizin İşlenme Amacı

Etkinlik katılımcı bilgilerinin alınması süreci kapsamında elde edilerek Şirketimiz ile paylaşılmış olan
adınız, soyadınız, doğum tarihiniz, meslek bilginiz, imzanız, cep telefonu numaranız, e-posta adresiniz,
etkinliğe katılımın teyidi, istatistiksel amaçlarla katılımcı sayısının belirlenmesi, temin edilen iletişim
bilgilerinin farklı dönemlerde gerçekleşecek kampanya ve etkinliklerden haberdar edilmesi için
kullanılması, pazarlama faaliyetlerine konu yapılacak kişilerin tüketici davranışı kriterleri
doğrultusunda tespiti ve/veya değerlendirilmesi, kişiye özel pazarlama ve/veya tanıtım aktivitelerinin
(veri zenginleştirme, profilleme, segmentasyon ve benzeri) tasarlanması ve/veya icrası, dijital ve/veya
diğer mecralarda reklam ve/veya tanıtım ve/veya pazarlama aktivitelerinin tasarlanması ve/veya
icrası, dijital ve/veya diğer mecralarda müşteri kazanım ve/veya mevcut müşterilerde değer yaratımı
üzerine geliştirilecek aktivitelerin tasarlanması ve/veya icrası amaçlarıyla işlenerek, bu işlenme
amaçlarıyla uygun süre zarfında fiziki dosyalarda, bilgisayar ortamında ve Şirket içi ortak klasörde
saklanmaktadır.
Kişisel verilerinizin Şirketimiz tarafından işlenme amaçları konusunda detaylı bilgilere;
www.bizcevahir.com.tr internet adresinden Biz Cevahir Kişisel Verilerin Saklanması ve İmhası
Politikası’ndan ulaşabilirsiniz.
2.

Kişisel Verilerinizin Aktarılması

Etkinlik katılımcı bilgilerinin alınması süreçleri kapsamında adınız, soyadınız, doğum tarihiniz, meslek
bilginiz, imzanız, cep telefonu numaranız, e-posta adresiniz, iş faaliyetlerinin yürütülmesi ve/veya
denetimi amacı ile AVM’nin işletilmesini yürüten Jones Lang La Salle Gayr. Him. Tic. A.Ş. ile
paylaşılmaktadır.
3.

Kişisel Verilerinizin Toplama Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, AVM işletim faaliyetlerinin Jones Lang La Salle Gayr. Him. Tic. A.Ş.’ye taşere edilmiş
olması ve buna istinaden söz konusu faaliyetlerin Jones Lang La Salle Gayr. Him. Tic. A.Ş. tarafından
yürütülmesi amacıyla Jones Lang La Salle Gayr. Him. Tic. A.Ş. tarafından farklı kanallar vasıtasıyla,
sözlü, yazılı veya elektronik olarak ve yukarıda belirtilen amaçlara dayanarak toplanarak Biz Cevahir
ile paylaşılmaktadır. Bu çerçevede kişisel verileriniz açık rıza alınması hukuki sebebine dayalı olarak
işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

4.

KVKK’nın 11. Maddesi Gereği İlgili Kişi Olarak Haklarınız

Söz konusu haklarınıza ilişkin taleplerinizi, kişisel veri sahipleri olarak yazılı bir şekilde ve kimliğinizi
tespit edici belgeler ile birlikte, kullanmak istediğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren yazılı
dilekçeniz ile Şirketimizin Alibeyköy Mah. Vardar Bulvarı No:5-11 Eyüpsultan/İstanbul adresine bizzat
veya iadeli taahhütlü mektupla veya üyeliğinizin teyit edildiği elektronik posta üzerinden
bizcevahir@hs01.kep.tr elektronik posta adresine iletmeniz halinde, talebiniz Biz Cevahir tarafından
değerlendirilerek KVKK kapsamında öngörülen şekilde en geç 30 (otuz) gün içerisinde
sonuçlandırılacaktır. Taleplere ilişkin olarak herhangi bir ücret talep edilmemesi esas olmakla birlikte,
Biz Cevahir’in Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen ücret tarifesi üzerinden ücret talep
etme hakkı saklıdır.
Şirketimize başvurarak kişisel verilerinizin; işlenilip işlenilmediğini öğrenme; işlenmişse buna ilişkin
bilgi talep etme; işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme; yurt içinde
veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme; aktarıldığı üçüncü kişilerce yapılan işlemlerin
bildirilmesini isteme; eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme;
işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde silinmesini veya yok edilmesini isteme;
yapılan işlemlerin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme; münhasıran
otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz
etme ve KVKK’ye aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini
talep etme haklarına sahip olduğunuzu KVKK kapsamında “Veri Sorumlusu” sıfatıyla bildiririz.
Bilgi alma hakkınız kapsamında yukarıda belirtilenler kapsamında bilgi edinebilmek ve Biz Cevahir
İnşaat Turizm ve Sağlık Yatırımları A.Ş. Veri Sahibi Başvuru Formu’na, www.bizcevahir.com.tr internet
adresinden ulaşabilirsiniz.
BİZ CEVAHİR İNŞAAT TURİZM VE SAĞLIK YATIRIMLARI A.Ş.
Merkez : Esentepe Mah. Büyükdere Cad. No:117/2 Şişli/İstanbul
Tel

: 0 212 601 44 00

Mersis No

: 0-1780-6626-6200015

AVM ZİYARETÇİLERİ İÇİN ETKİNLİK KATILIMCI BİLGİLERİNİN ALINMASI SIRASINDA KİŞİSEL
VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN VERİ SAHİBİNİN AÇIK RIZA METNİ

Tarafıma sunulan Biz Cevahir İnşaat Turizm Ve Sağlık Yatırımları A.Ş. (“Şirket” veya “Biz Cevahir”)
AVM Ziyaretçileri İçin Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Etkinlik Genel Aydınlatma Beyanını
okuduğumu beyan etmekteyim ve bu kapsamda, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu
(“KVKK”) kapsamında, Şirket tarafından,
______________Etkinliği için katılımcı bilgilerinin alınması süreci kapsamında adım, soyadım, doğum
tarihim, meslek bilgim, imzam, cep telefonu numaram ve e-posta adresimin, etkinliğe katılımın
teyidi, istatistiksel amaçlarla katılımcı sayısının belirlenmesi, temin edilen iletişim bilgilerinin farklı
dönemlerde gerçekleşecek kampanya ve etkinliklerden haberdar edilmesi için kullanılması,
pazarlama faaliyetlerine konu yapılacak kişilerin tüketici davranışı kriterleri doğrultusunda tespiti
ve/veya değerlendirilmesi, kişiye özel pazarlama ve/veya tanıtım aktivitelerinin (veri zenginleştirme,
profilleme, segmentasyon ve benzeri) tasarlanması ve/veya icrası, dijital ve/veya diğer mecralarda
reklam ve/veya tanıtım ve/veya pazarlama aktivitelerinin tasarlanması ve/veya icrası, dijital ve/veya
diğer mecralarda müşteri kazanım ve/veya mevcut müşterilerde değer yaratımı üzerine geliştirilecek
aktivitelerin tasarlanması ve/veya icrası amaçlarıyla işlenmesine, bu işlenme amaçlarıyla uygun süre
zarfında fiziki dosyalarda, bilgisayar ortamında ve Şirket içi ortak klasörde saklanmasına ve iş
faaliyetlerinin yürütülmesi ve/veya denetimi amacı ile AVM’nin işletilmesini yürüten Jones Lang La
Salle Gayr. Him. Tic. A.Ş. ile paylaşılmasına, açıkça rıza göstermekteyim.
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