
AYDINLATMA BEYANI

Ota Şişli Gayrimenkul İnşaat Ve Turizm Anonim Şirketi (“Şirket”) olarak kişisel verilerinizin güvenliği hususuna
azami hassasiyet göstermekte ve tarafımıza iletilen tüm kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması
Kanunu’na  (“Kanun”)  uygun  olarak  işlenmesine  ve  muhafaza  edilmesine  büyük  önem  atfetmekteyiz.  İşbu
Aydınlatma Beyanı  çerçevesinde  Kanun’un  10.  maddesi  kapsamında  veri  sahiplerine  karşı  olan  aydınlatma
yükümlülüğümüzü yerine getirmekteyiz.

1. Kişisel Verilerin Toplanması, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

İşe  alım  süreci,  istihdamın  sevk  ve  idaresi,  Şirketimizin  kanuni  ve  sözleşmesel  yükümlülüklerini  yerine
getirebilmesi,  Şirketimizin  idari  faaliyetlerinin  yürütülmesi,  Şirketimizin  tesis  ve  işyerlerinde  güvenliğin
sağlanması gibi meşru menfaatler doğrultusunda ve bu hususta açık rızanınızın bulunması halinde Şirketimizin
tanıtım  ve  pazarlama  faaliyetleri  kapsamında  kişisel  verilerinizin  Şirket  tarafından  toplanabilecek  ve
işlenebilecektir. 

2. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Yukarıda belirtilen amaçlar için gerekli olduğu hallerde; kişisel verilerinizi yurtiçindeki iş ortaklarımıza, çözüm
ortaklarımıza,  iştiraklerimize,  grup  şirketlerimize,  tedarikçilerimize,  hizmet  ifasında  bulunan  kişilere,  kamu
kurum ve kuruluşlarına Kanun’un 8. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde
aktarabiliriz.

İlaveten, kişisel verileriniz yurtiçinde bulunan serverlara aktarılabilecektir. 

3. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda toplanabilecektir. Bu yöntemlerle toplanan
kişisel  verileriniz;  Kanun’un  5.  ve  6.  maddesinde  belirtilen  hukuki  sebeplerden;  (i)  kanuni  ve  sözleşmesel
yükümlülüklerin ifası, (ii) bir hakkın tesisi, korunması yahut kullanılması için veri işlemenin gerekli olması ve (iii)
ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar verilmemesi kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaatleri için
veri işlemenin gerekli olması nedenlerine dayanılarak işlenebilecek ve aktarılabilecektir.

4. Veri Güvenliği

Şirketimiz, kişisel verilerinizi bilgi güvenliği standartları ve prosedürleri gereğince alınması gereken tüm makul
teknik  ve  idari  güvenlik  kontrollerine  tam  uygunlukla  ve  muhtemel  risklere  karşı  uygun  bir  düzeyde
korumaktadır.

5. Çerezler

https://thebomontiresidences.com uzantılı  internet  sitesi  üzerinde  gezinirken,  kılavuz  parametreleriniz
içerisinde daha önce ifade etmiş olduğunuz seçeneklere tabi olmak üzere, terminaliniz (bilgisayar, mobil, tablet)
üzerine çerezler yerleştirilebilir ve bu yöntemle de kişisel verileriniz işlenebilir.

Bir  çerez,  esas  amacı  kullanıcının  internet  sitesinin  kullanmasını  iyileştirmek  ve  kişiselleştirilmiş  içeriklere
erişimine izin vermek olan, kullanıcının internet sitesinde gezinmesine ilişkin bilgiler  içeren küçük bir  metin
dosyasıdır. Çerezler geçici  (bu durumda çerez tarayıcının kapatılması üzerine kendiliğinden silinecektir) veya
sürekli (bu durumda, çerez süresi dolana kadar terminalde kayıtlı kalacaktır) olabilir.

Kullanıcı  deneyiminizi  iyileştirmek,  site tasarımını  en iyi  şekilde kullanmak, ilgi  alanlarınıza göre hazırlanmış
içerikleri sağlamak ve reklam göstermek adına websitemizde çerezler kullanmaktayız.  

6. Kişisel Veri Sahibinin Kanun’un 11. maddesinde Sayılan Hakları

Kişisel  veri  sahipleri  olarak,  haklarınıza  ilişkin  taleplerinizi  mevzuata  uygun  olarak  Şirketimize  iletmeniz
durumunda Şirketimiz talebin niteliğine göre talebi en geç 30 gün içinde ücretsiz olarak cevaplandıracaktır. Eğer

https://thebomontiresidences.com/


başvurunuza yazılı olarak verilecek cevap 10 sayfayı aşıyor ise, 10 sayfanın üzerindeki her sayfa için 1 Türk Lirası
işlem ücreti alınabilir. Başvuruya cevabın CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde ise kayıt
ortamının maliyeti kadar ücret alınabilecektir.

Bu kapsamda kişisel veri sahipleri; 

• 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,
• Kanun’un  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 sahiptir.

Haklarınızı kullanmak için, Akat Mh.Açelya Sok.5.Gazeteci. Sit.A18/8 Blk.Apt.No:41 Beşiktaş/İstanbul adresine
bildirimde bulunarak  iletişime geçebilirsiniz. 


