
Kisisel Verileri Koruma Kanunu Bildiri 6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI 

KANUNU GEREĞİNCE BİLGİLENDİRME 

 

a. Veri sorumlusunun ve varsa temsilcisinin kimliği; Bu bilgilendirme, 6698 sayılı Kişisel Verilerin 

Korunması Kanunu (“KVKK”) kapsamında, Veri Sorumlusu sıfatıyla, “HOLİDAYCE VİBES TURİZM 

EMLAK DANIŞMANLIK LTD.ŞTİ .’nin, iş ortaklarına, hissedarlarına, müşterilerine, iletişimde 

bulunduğu gerçek ya da tüzel kişilere aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmek üzere 

yapılmaktadır.  

b. Kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği; Kisisel verileriniz, Sirketimiz tarafindan verilen hizmet, 

ürün ya da ticari faaliyete bagli olarak degiskenlik gösterebilmekle; otomatik ya da otomatik olmayan 

yöntemlerle, ofisler, subeler, bayiler, çagri merkezi, internet sitesi, sosyal medya mecralari, mobil 

uygulamalar ve benzeri vasitalarla sözlü, yazili ya da elektronik olarak toplanabilecektir. Sirketimizin 

ürün ve hizmetlerinden yararlandiginiz müddetçe olusturularak ve güncellenerek kisisel verileriniz 

islenebilecektir. Ayrica, Sirket hizmetlerini kullanmak niyetiyle çagri merkezimizi veya internet 

sayfamizi kullandiginizda, Sirketimizi veya internet sitemizi ziyaret ettiginizde, Sirketimizin 

düzenledigi egitim, seminer veya organizasyonlara katildiginizda kisisel verileriniz islenebilecektir. 

Toplanan kisisel verileriniz, Sirketimiz tarafindan sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandirmak 

için gerekli çalismalarin is birimlerimiz tarafindan yapilmasi, Sirketimiz tarafindan sunulan ürün ve 

hizmetlerin sizlerin begeni, kullanim aliskanliklari ve ihtiyaçlarina göre özellestirilerek sizlere 

önerilmesi, Sirketimizin ve Sirketimizle is iliskisi içerisinde olan kisilerin hukuki ve ticari güvenliginin 

temini (Sirketimiz tarafindan yürütülen iletisime yönelik idari operasyonlar, Sirkete ait lokasyonlarin 

fiziksel güvenligini ve denetimini saglamak, is ortagi/müsteri/tedarikçi (yetkili veya çalisanlari) 

degerlendirme süreçleri, hukuki uyum süreci, mali isler v.b.), Sirketimizin ticari ve is stratejilerinin 

belirlenmesi ve uygulanmasi ve Sirketimizin insan kaynaklari politikalarinin yürütülmesinin temini 

amaçlariyla KVK Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kisisel veri isleme sartlari ve amaçlari 

dahilinde islenecektir.  

c. İşlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, Toplanan kisisel verileriniz; 

Sirketimiz tarafindan sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandirmak için gerekli çalismalarin is 

birimlerimiz tarafindan yapilmasi, Sirketimiz tarafindan sunulan ürün ve hizmetlerin sizlerin begeni, 

kullanim aliskanliklari ve ihtiyaçlarina göre özellestirilerek sizlere önerilmesi, Sirketimizin ve 

Sirketimizle is iliskisi içerisinde olan kisilerin hukuki ve ticari güvenliginin temini (Sirketimiz tarafindan 

yürütülen iletisime yönelik idari operasyonlar, Sirkete ait lokasyonlarin fiziksel güvenligini ve 

denetimini saglamak, is ortagi/müsteri/tedarikçi (yetkili veya çalisanlari) degerlendirme süreçleri, 

hukuki uyum süreci, mali isler v.b.), Sirketimizin ticari ve is stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanmasi 

ile Sirketimizin insan kaynaklari politikalarinin yürütülmesinin temini amaçlariyla is ortaklarimiza, 

tedarikçilerimize, sirketlerine, hissedarlarimiza, kanunen ykili kamu kurumlari ve özel kisilere, KVK 

Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kisisel veri isleme sartlari ve amaçlari çerçevesinde 

aktarilabilecektir.  

d. Kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi, Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı ya da 

elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar doğrultusunda Şirketçe sunduğumuz ürün ve 

hizmetlerin belirlenen yasal çerçevede sunulabilmesi ve bu kapsamda Şirketimizin sözleşme ve 

yasadan doğan mesuliyetlerini eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirebilmesi gayesi ile edinilir. Bu 

hukuki sebeple toplanan kişisel verileriniz KVK Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel 

veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu metnin (1) ve (2) numaralı maddelerinde belirtilen 

amaçlarla da işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir. d. Veri Sahibinin Hakları, KVKK kapsamında, 



kişisel verilerinize ilişkin olarak aşağıdaki haklara sahipsiniz: - 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, - Kişisel verinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması 

hâlinde, verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, - Talebinizce düzeltilen ya da silinen 

bilgilerinizin, eğer aktarılmış ise 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. Yukarıda belirtilen haklarınızı 

kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ve kullanmak istediğiniz hakkınıza yönelik 

açıklamalarınızla birlikte yazılı talebinizi “ERGENEKON MAH. CUMHURİYET CAD. ITTIR AP. 

NO:179/3 ŞİŞLİ - İSTANBUL ” adresine ıslak imzalı olarak veya reservation@holidayce.com kayıtlı 

elektronik posta adresimize güvenli elektronik imza ile imzalanmış olarak gönderebilirsiniz. Kişisel 

veri sahibi olarak sahip olduğunuz ve yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için yapacağınız ve 

kullanmayı talep ettiğiniz hakka ilişkin açıklamalarınızı içeren başvuruda; talep ettiğiniz hususun açık 

ve anlaşılır olması, talep ettiğiniz konunun şahsınız ile ilgili olması veya başkası adına hareket ediyor 

iseniz bu konuda özel olarak yetkili olmanız ve yetkinizi belgelendirilmesi, başvurunun kimlik ve adres 

bilgilerini içermesi ve başvuruya kimliğinizi tevsik edici belgelerin eklenmesi gerekmektedir. Bu 

kapsamda yapacağınız başvurular mümkün olan en kısa zaman diliminde ve en çok 30 gün içerisinde 

sonuçlandırılacaktır. Söz konusu başvurular şu an için ücretsizdir. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti 

gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulca belirlenen tarifedeki ücret alınabilir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Personal Data Protection Law Notice No. 6698 PROTECTION OF PERSONAL DATA 

INFORMING ACCORDING TO THE LAW 

a. Identity of the data controller and its representative, if any; This information is about the 

Personal Data numbered 6698. 

In the capacity of Data Controller, within the scope of the Law on the Protection of the Law 

(“KVKK”), “HOLIDAYCE VIBES TURİZM 

EMLAK DANIŞMANLIK LTD.ŞTİ.'s business partners, fortresses, display, communication 

to fulfill the lighting burden of real or legal persons. 

is done. 

b. For what purpose personal data will be processed; We are personal passengers, the 

service provided by our company, 

may vary depending on the product or commercial activity; automatic or non-automatic 

women, offices, branches, dealers, call center, website, social media channels, mobile 

It can be collected orally, in writing or electronically through applications and similar means. 

our company 

Your personal remote, which is created and updated as long as you benefit from its products 

and services. 

can be processed. In addition, using our call center or internet by using Company services 

when you use our page, visit our company or our website, 

Your personal remote control will be able to be processed when you attend the training, 

seminars or organizations organized. 

Collected personal controls, to allow you to benefit from the products and services that our 

company has made use of. 

Prohibition of necessary works for our business units, banning of our company 

Your services are customized according to your taste, usage habits and needs. 

Its recommendation is to ensure the legal and commercial security of our Company and 

those who have a business relationship with our Company. 

(Administrative operations for our company's executive message, location of the company's 

Providing graphics security and control, partner/customer/supplier (authorized or 

employees) 

Evaluation methods, legal compliance process, financial affairs etc.), commercial and 

business aspects of our company 



determination and implementation of our company's human resources policies and 

ensuring the environment 

Personal data processing conditions and purposes specified in the 5th and 6th products of 

the KVK Law 

it will be soaked in. 

c. To whom and for what purpose the processed personal data can be transferred, Collected 

is not personal control; 

The prohibition of our company is the reason for the stealing necessary for you to benefit 

from the products and services. 

Prohibition of our actions, prohibition of our company, appreciation of your products and 

services, 

customizing it according to usage habits and needs and recommending it to you, our 

company and 

Ensuring the legal and commercial security of people who have a business relationship with 

our company (Our company's prohibition) 

Administrative actions regarding the communication carried out, the physical security of the 

Company's locations and 

to ensure the audit, business partner/customer/supplier (authorized or employees) 

evaluation managers, 

Legal compliance process, financial affairs etc.), forecasting and implementation of our 

company's commercial and business strategy 

and to our partners for the purpose of ensuring the limits of our company's human 

resources policies, 

To our servers, companies, fortresses, legally authorized public institutions and private 

individuals, KVK 

Within the scope of the personal data processing conditions and purposes specified in the 

8th and 9th countries of the Law 

can be transferred. 

D. The method and legal reason for collecting personal data, Our personal provisions, any 

verbal, written or 

electronic data collection, the products and services we offer by the Company to achieve 

the above-mentioned purposes. 

To be able to provide the legal periods in which the services are recorded and to provide 

these services in the contract of the company and 



It is acquired with the aim of fulfilling its responsibilities arising from the law completely and 

correctly. It 

Legal sections are personal sections. 

data processing conditions and scopes are specified in accordance with this understanding 

(1) and (2). 

It can also be processed and transferred for other purposes. D. Rights of Data Owner, scope 

of KVKK, 

has undertaken the following rights regarding your personal data: - Whether personal data 

is processed or not 

learning, - Requesting information if personal data has been processed, - Purpose of 

processing personal data and 

To learn whether they are used in accordance with their purpose, - Personally, at home or 

abroad. 

Third parties to whom the data is transferred, knowing - In case of incomplete or incorrect 

processing of personal data 

Requesting their savings, - Elimination of the reasons for needing the owners of your 

personal data 

In case of requesting deletion or non-saving of data, - Corrected or deleted at your request. 

Requesting the notification of third parties to whom personal information has been 

transferred, if any, - 

Enabling the processed data to analyze the drawings of exclusively automated systems is 

one's own 

Objection to the emergence of a result against, - In violation of personal confidentiality law. 


