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KANUN KAPSAMINDAKi HAKLARINIZ NELERDiR?

6698 say1h Ki�isel Verilerin Korunmas1 Kanunu'nun 11. Maddesi kapsammda dilediginiz zaman �irketimize
ba�vurarak kisisel verilerinizin;
•
•
•
•
•
•
•

i�lenip i�lenmedigini, i�lenme amacm1 ve amacma uygun kullamp kullamlmad1g1 ogrenebilir ve i�lenmi� ise
bu konuda bilgi talep edebilir;
ilgili yasal mevzuata uygun olarak yurtii;inde/yurt d1�mda aktar1ld1g1 ii<;i.incii ki�ileri ogrenebilir;
Eksik veya yanh� i�lenmi� olmas1 halinde bunlann diizeltilmesini isteyebilir;
Kanun'da ongoriilen �artlar i;en;evesinde silinmesini ya da yok edilmesini talep edebilir;
Diizeltilmesi, silinmesi ya da yok edilmesi taleplerinizin, verilerin aktanld1g1 ii<;iincii ki�ilere bildirilmesini
isteyebilir;
Miinhas1ran otomatik sistemler vas1tas1yla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya 91kmasma
itiraz edebilir;
Kanun'a aykm olarak i�lenmesi sebebiyle zarara ugramamz halinde, zarann giderilmesini talep edebilirsiniz.

Kanunun uygulanmas1 ile ilgili haklanmz1 kullanmak i<;in �irketimize www.shemall.com.tr adresinde yer verilen
"Veri Sahibi Ba�vuru Formu" 'nu doldurarak ba�vurabilir ve soz konusu ba�vuruyu a�ag1da belirtilen yontemlerle
gonderebilirsiniz. Ki�isel Verileri Koruma Kurulu tarafmdan yeni ba�vuru yontemleri belirlenmesi halinde, bu
yontemler tarafim1zca duyurulacaktir.
•
•
•
•

6.

Veri Sahibi Ba�vuru Formu doldurulduktan sonra 1slak imzall bir nushasinin bizzat elden veya noter arac1llg1
ile "Fener Mah. Tekelioglu Cd. No:3, 07160 Muratpa�a/Antalya" adresine iletilmesi veya
5070 Say1II Elektronik imza Kanunu kapsaminda; Alva Donna Hotel, Alva Donna World Palace Hotel ve
Shemall AVM ic;:in alvaemlakote1cilik@hs02.kep.tr kay1tll elektronik pasta adresimize guvenli elektronik
imza ile imzalanm1� olarak gonderebilirsiniz.
5070 Say1II Elektronik imza Kanunu kapsaminda; Alva Donna Beach Resort Hotel ic;:in alvainsaat@hs02.kep.tr
kay1tll elektronik pasta adresimize guvenli elektronik imza ile imzalanm1� olarak gonderebilirsiniz.
Bu kapsamda yapacagin12 ba�vurular mumkun olan en k1sa zaman diliminde ve en c;:ok 30 gun ic;:erisinde
sonuc;:landmlacaktir. Taraf1m1za sundugunuz bilgi ve belgelerin eksik olmas1 veyahut anla�1lamaz olmas1
halinde ba�vurunuzu netle�tirmek amac1yla sizlerle ileti�ime gec;:ecegiz.

KiSiSEL VERi SAKLAMA SURESi

Ki§isel verileriniz, ilgili mevzuatta bu verilerin saklanmas1 ic;in ongoriilen bir sure var ise bu siirenin sonuna kadar,
boyle bir sure belirlenmemi§ ise i§lendikleri amac; ic;in gerekli olan sure sonuna kadar i§lenecektir. Kanun ve ilgili diger
kanun hukumlerine uygun olarak i§lenmi§ olmasma ragmen, i§lenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkmas1
halinde ki§isel veriler �irketimiz tarafmdan resen en gee; altl ayhk periyotlar da veya talebiniz uzerine en gee; otuz
gun ic;inde silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir.
Ki�isel verilerinizin silinmesi, soz konusu verilerin teknik olarak depolanmas1, korunmas1 ve yedeklenmesinden
sorumlu olan ki�i ya da birim hari<; olmak iizere Sirketimiz organizasyonu ii;erisinde veya Sirketimizden ald1g1 yetki
ve talimat dogrultusunda ki�isel verileri i�leyen ki�iler ii;in hii;bir �ekilde eri�ilemez ve tekrar kullamlamaz hale
getirilmesi i�lemidir.
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