
 

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI 

FOTOĞRAF VE VİDEO ÇEKİMLERİ AYDINLATMA METNİ 

Sayın Misafirlerimiz; 

Otelimizde gerçekleştirilecek her türlü organizasyon ve etkinlik kapsamında fotoğraf 

makineleri ve video kayıt kameraları ile yapılan çekimler sırasında işlenecek kişisel verilerinize 

ilişkin olarak, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (Kanun) uyarınca “Veri 

Sorumlusu” sıfatıyla Oversea Trade Solutions B.V. Merkezi Hollanda İstanbul Merkez Şube 

(OTS) olarak sizleri bilgilendirmek istiyoruz.  

 

Aydınlatma yükümlülüğümüz kapsamında sizlere; işlediğimiz kişisel verilerinizi, bu 

verilerinizi hangi işleme amaçları kapsamında işlediğimizi, kimlere ve hangi amaçlarla 

aktarılabileceğimizi, verilerinizi hangi yollarla ve hukuki sebeplerle topladığımızı ve kanun 

kapsamında hangi haklara sahip olduğunuzu bildirmek isteriz. 

 

1. Kişisel verilerinizi işleme amaçlarımız ve işlenecek kişisel verileriniz nedir? 

Otelimiz tarafından her türlü organizasyon ve etkinlik hizmetinin yerine getirilmesi sırasında, 

hizmet kapsamında sözleşmeden kaynaklı yükümlülüğümüzün yerine getirilmesi veya reklam 

ve sosyal medya süreçlerinin yönetilmesi amaçları ile fotoğraf ve video kaydı verileriniz 

işlenmektedir.  

2. Kişisel verilerinizin toplanma yöntemi ve hukuki sebebi nedir? 

Anılan kişisel verileriniz, otelimiz içerisinde gerçekleştirilen her türlü organizasyon veya 

etkinlik kapsamında fotoğraf makineleri ve video kayıt kameraları aracılığı ile sözleşmeden 

kaynaklı yükümlülüğümüzü yerine getirebilmemiz amacıyla veya Şirketimiz meşru menfaatleri 

kapsamında reklam faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla sizlerden izin alınarak işlenmektedir. 

 

3. Kişisel verilerinizi kimlere ve hangi amaçla aktarabiliriz? 

Kişisel verileriniz; KVKK’nın 8 ve 9 uncu maddelerinde belirtilen kişisel verilerin aktarılması 

hükümleri çerçevesinde; organizasyon ve etkinlik faaliyeti kapsamında sözleşme ve yapılan 

sözleşmeden kaynaklı olarak fotoğraf veya video çekimi hizmeti talebinde bulunan gerçek veya 

özel hukuk tüzel kişilerine ve hizmet sağlayıcı iş ortaklarımıza, satış ve pazarlama 

çalışmalarının yürütülebilmesi amacıyla, hissedar/ortaklara, ortakların sahibi bulunduğu diğer 

grup şirketlerine tedarikçilere, iş ortaklarına, hukuk operasyonlarının yürütülebilmesi için ise, 

hukuken yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile adli ve idari mercilere aktarılabilecektir. 

Verilerinizin şirketimiz sosyal medya veya internet sitelerinde yayınlanmasına izin verdiğiniz 

takdirde ise herkese açık olarak yayınlanacaktır.  

4. Haklarınız nelerdir? 

Tarafımızca işlenen kişisel verilerinize ilişkin olarak her zaman Kanun’un 11.maddesinde yer 

alan haklarınız kapsamında tarafımıza başvuruda bulunabilirsiniz. Başvurularınızı aşağıda 

belirtilen adrese yazılı başvuru yaparak veya https://cpistanbulmarina.com/ internet sitemizde 

yer alan Başvuru Formu’nu, formda yer verilen usule uygun olarak doldurmak suretiyle e-posta 

yoluyla iletebilirsiniz.  

https://cpistanbulmarina.com/


 

(İlgili talebin Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de yer alan şartlara 

uygun olması gerektiğini hatırlatmak isteriz.) 

Yazılı başvuru adresi: CAMi MAH. BALIKÇILAR SK. NO: 20 L İÇ KAPI NO: 202 TUZLA/İSTANBUL 

 

E-Posta: info@cpistanbulmarina.com  
 

mailto:info@cpistanbulmarina.com

