
 
 

PERA PALACE HOTEL KİŞİSEL VERİLERİ SAKLAMA VE İMHA 
POLİTİKALARI 

 
 
GENEL HÜKÜMLER 
 
AMAÇ 
 
Bu Politikanın amacı Pera Palace Hotel tarafından işbu Politika’nın dayanağı yasal mevzuata 
uygun bir biçimde yürütülen kişisel verilerin işlenmesi ve korunması ile işlenen kişisel verilerin 
silinmesi, yok edilmesi ve anonim hale getirilmesine ilişkin usul ve esasları belirlemektir. 
 
KAPSAM 
 
Bu Politika Pera Palace Hotel ’de görev yapmakta olan personelin, personel adaylarının, 
yöneticilerin, ziyaretçilerin, işbirliği içerisinde olduğumuz üçüncü kişilerin çalışanlarının, 
yöneticilerinin ve diğer üçüncü kişilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir 
veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işlenen kişisel verilerine 
ilişkindir.Bu kapsamda yukarda belirtilen kişisel veri sahipleri gruplarına, işbu Politika’nın 
tamamı uygulanabileceği gibi, sadece bir takım hükümleri de uygulanabilecektir. 
 
DAYANAK 
 
Bu Politika 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, 30286 sayılı Veri Sorumluları Sicili 
Hakkında Yönetmelik ve 30224 sayılı Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi Veya Anonim Hale 
Getirilmesi Hakkında Yönetmelik dayanak alınarak hazırlanmıştır.Kişisel verilerin işlenmesi, 
korunması ve imhası konusunda yürürlükte bulunan ilgili düzenlemeler öncelikle uygulama alanı 
bulacaktır. Mevzuat ile Politika arasında uyumsuzluk bulunması halinde ise Pera Palace Hotel  
yürürlükteki mevzuatın uygulama alanı bulacağını kabul etmektedir. 
 
TANIMLAR   
 
Bu Politika’nın uygulanmasında; 
 

 Alıcı grubu: Veri sorumlusu tarafından kişisel verilerin aktarıldığı gerçek veya tüzel kişi 
kategorisini; 

 
 İlgili kullanıcı: Verilerin teknik olarak depolanması, korunması ve yedeklenmesinden 

sorumlu olan kişi ya da birim hariç olmak üzere veri sorumlusu organizasyonu içerisinde 
veya veri sorumlusundan aldığı yetki ve talimat doğrultusunda kişisel verileri işleyen 
kişileri; 

 İmha: Kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesini; 



 
 

 Kanun: 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununu; 
 

 Kayıt ortamı: Tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt 
sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işlenen kişisel verilerin 
bulunduğu her türlü ortamı; 

 
 Kişisel veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi; 

 
 Kişisel veri sahibi: Kişisel verisi işlenen gerçek kişiyi; 

 
 Kişisel verinin işlenmesi: Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da 

herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde 
edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden 
düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hale getirilmesi, 
sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen 
her türlü işlemi; 

 
 Kişisel veri işleme envanteri: Veri sorumlularının iş süreçlerine bağlı olarak 

gerçekleştirmekte oldukları kişisel verileri işleme faaliyetlerini; kişisel verileri işleme 
amaçları, veri kategorisi, aktarılan alıcı grubu ve veri konusu kişi grubuyla ilişkilendirerek 
oluşturdukları ve kişisel verilerin işlendikleri amaçlar için gerekli olan azami süreyi, 
yabancı ülkelere aktarımı öngörülen kişisel verileri ve veri güvenliğine ilişkin alınan 
tedbirleri açıklayarak detaylandırdıkları envanteri; 

 
 Kurul: Kişisel Verileri Koruma Kurulunu; 

 
 Kurum: Kişisel Verileri Koruma Kurumunu; 

 
 Özel nitelikli kişisel veri: Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, 

mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, 
cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve 
genetik verileri; 

 
 Periyodik imha: Kanunda yer alan kişisel verilerin işlenme şartlarının tamamının ortadan 

kalkması durumunda kişisel verileri saklama ve imha politikasında belirtilen ve tekrar 
eden aralıklarla resen gerçekleştirilecek silme, yok etme veya anonim hale getirme 
işlemini; 

 
 Politika: Veri sorumlularının, kişisel verilerin işlendikleri amaç için gerekli olan azami 

süreyi belirleme işlemi ile silme, yok etme ve anonim hale getirme işlemi için dayanak 
yaptıkları işbu Politikayı; 

 



 
 

 
 Sicil: Kişisel Verileri Koruma Kurumu Başkanlığı tarafından tutulan veri sorumluları 

sicilini; 
 

 Veri işleyen: Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel veri işleyen 
gerçek ve tüzel kişiyi; 

 
 Veri kayıt sistemi: Kişisel verilerin belirli kriterlere göre yapılandırılarak işlendiği kayıt 

sistemini; 
 

 Veri sorumlusu: Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt 
sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi ifade 
eder. 

 Bu Politika’da yer almayan tanımlar için Kanun’daki tanımlar geçerlidir. 
 
 
PERA PALACE HOTEL’DE UYGULANACAK ESASLAR 
 
KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN AYDINLATILMASI VE BİLGİLENDİRİLMESİ 
 
Pera Palace Hotel kişisel verilerin elde edilmesi esnasında kişisel veri sahiplerini 
aydınlatmaktadır. Bu kapsamda Pera Palace Hotel  kişisel veri sahiplerine, kişisel verilerin hangi 
amaçla işleneceğini, işlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılacağını, kişisel veri 
toplama yöntemini ve hukuki sebebini Kanun’daki haklarıyla birlikte açıklayacaktır.Kişisel veri 
sahibinin hakları arasında “bilgi talep etme” de bulunmaktadır. Pera Palace Hotel  kişisel veri 
sahibinin bilgi talep etmesi durumunda gerekli bilgilendirmeyi yapacaktır.Pera Palace Hotel  
hukuka ve dürüstlük kuralına uygun bir biçimde kişisel veri işleme faaliyetinde bulunduğunu 
kişisel veri sahipleri ile ilgililere başta işbu Politika olmak üzere kamuoyuna açık çeşitli 
dokümanlarla duyurarak, kişisel veri işleme faaliyetlerinde ilgilileri bilgilendirmeyi, bu çerçevede 
hesap verilebilirliği ve şeffaflığı sağlamaktadır.   
 
VERİ SAHİBİNİN HAKLARININ GÖZETİLMESİ 
 
Pera Palace Hotel  kişisel veri sahiplerinin haklarının değerlendirilmesi ve kişisel veri sahiplerine 
gerekli bilgilendirmenin yapılması için Kanuna uygun olarak gerekli kanalları, iç işleyişi, idari ve 
teknik düzenlemeleri yürütmektedir.Kişisel veri sahipleri aşağıda sayılan haklarına ilişkin 
taleplerini yazılı olarak Pera Palace Hotel ’e iletmeleri durumunda Pera Palace Hotel  talebin 
niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç 30 gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırır. İşlemin 
ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde, Pera Palace Hotel  tarafından Kurulca belirlenen 
tarifedeki ücret alınacaktır.  
 
 



 
 
 
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 halinde bunların düzeltilmesini isteme ve 

bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini 
isteme; 

 
 Kanun ve diğer ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, 

verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde 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 halinde zararın 
giderilmesini talep etme haklarına sahiptir. 

 
Veri sahipleri yukarıda belirtilen haklarını kullanırken taleplerini “yazılı” veya Kanun’un 
belirlediği yöntemler ile Pera Palace Hotel ’e iletmelidirler. Kurul henüz başkaca bir yöntem 
belirlemediği sebebiyle, şu aşamada veri sahiplerinin taleplerini yazılı olarak iletmeleri 
aranmaktadır. 
 
Veri sahipleri, başvurularını tamamlarken yazılı taleplerinin yanı sıra kimliklerini tespit edici 
gerekli bilgileri Pera Palace Hotel ’e ilettikleri takdirde, söz konusu başvuruya ilişkin cevapları 
hızlı ve etkili bir biçimde alacaklardır. Veri sahipleri yukarıda sayılan haklardan kullanmayı talep 
ettikleri takdirde, söz konusu talebi yazılı olarak imzalı bir nüshası ve Evliya Çelebi Mahallesi 
Meşrutiyet Caddesi No:52 Tarlabaşı Beyoğlu/İstanbul adresine kimliğinizi tevsik edecek belgeler 
ile bizzat elden, noter kanalıyla veya güvenli elektronik imzalı olarak iletebilirsiniz. 
 
KİŞİSEL VERİLERİN SAKLANDIĞI VE İMHA EDİLECEĞİ KAYIT ORTAMI 
 
Pera Palace Hotel  tarafından edinilmiş ve tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi 
bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işlenen kişisel verilerin  



 
 
 
bulunduğu her türlü ortam kayıt ortamı olarak kabul edilmektedir. Pera Palace Hotel  
bünyesindeki tüm kişisel veriler aşağıdaki sistemlerinde azami güvenli bir biçimde 
bulundurulmakta ve saklanmaktadır. 
 
Veri sahiplerine ait kişisel veriler, Pera Palace Hotel tarafından aşağıdaki tabloda listelenen 
ortamlarda başta KVKK hükümleri olmak üzere ilgili mevzuata uygun olarak ve uluslararası veri 
güvenliği prensipleri çerçevesinde güvenli bir şekilde saklanmaktadır: 
 
ELEKTRONİK ORTAMLAR: 
 
XMAIL SERVER (cloud) 
MİKRO MUHASEBE/BORDROLAMA 
FILE SERVER 
DC 
Micros Opera 
Micros POS 
 
Fiziksel ortamlar: 
 
• Birim Dolapları 
• Arşiv (Hotel içerisinde ve Hizmet alımı ile) 
 
KİŞİSEL VERİLERİ SAKLAMA VE İMHA SÜREÇLERİNDE PERA PALACE HOTEL ADINA YER 
ALAN SORUMLULARIN UNVANLARI, BİRİMLERİ, GÖREV TANIMLARI 
 
Kişisel veri saklama ve imha sürecinde yer alan personelin unvanlarına, birimlerine ve görev 
tanımlarına işbu Politika’nın EK-1’inde yer alan listeden ulaşabilirsiniz. İlgili kişiler işbu 
Politika’da düzenlenen kişisel verilerin saklanması ve imha süreçlerinde tüm yükümlülüklerini 
eksiksiz ifa edecektir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
KİŞİSEL VERİLERİN SİLİNMESİ, YOK EDİLMESİ VEYA ANONİM HALE GETİRİLMESİNE 
İLİŞKİN ESASLAR 
 
Pera Palace Hotel  Madde 12 ve Madde 13’de yer alan kişisel verilerin işlenme şartlarının 
tamamının ortadan kalkması hallerinde, kişisel verilerin resen veya ilgili kişinin talebi üzerine 
silinmesi, yok edilmesi veya anonim hâle getirilmesi konusunda yükümlülüklerini yerine 
getirmektedir.Pera Palace Hotel  kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale 
getirilmesinde işbu Politika’da Madde 9 ve Madde 10’da düzenlenen genel ilkeler ile teknik ve 
idari tedbirlere, ilgili mevzuat hükümlerine, Kurul kararlarına ve kişisel veri saklama ve imha 
politikasına uygun olarak hareket etmektedir.Pera Palace Hotel  tarafından kişisel verilerin 
silinmesi, yok edilmesi ve anonim hale getirilmesiyle ilgili yapılan bütün işlemler kayıt altına 
alınır ve söz konusu kayıtlar, diğer hukuki yükümlülükler hariç olmak üzere en az üç yıl süreyle 
saklanır. 
 
Pera Palace Hotel , Kurul tarafından aksine bir karar alınmadıkça, kişisel verileri resen silme, yok 
etme veya anonim hale getirme yöntemlerinden uygun olanını seçer. İlgili kişinin talebi halinde 
uygun yöntemi gerekçesini açıklayarak seçer. 
 
KİŞİSEL VERİLERİN SİLİNMESİ 
 
Kişisel verilerin silinmesi, kişisel verilerin ilgili kullanıcılar için hiçbir şekilde erişilemez ve tekrar 
kullanılamaz hale getirilmesi işlemidir. Pera Palace Hotel , silinen kişisel verilerin ilgili 
kullanıcılar için erişilemez ve tekrar kullanılamaz olması için gerekli her türlü teknik ve idari 
tedbirleri almaktadır. 
 
KİŞİSEL VERİLERİN YOK EDİLMESİ 
 
Kişisel Verilerin Yok Edilmesi: 
 

 De-manyetize Etme: Manyetik medyanın yüksek manyetik alanlara maruz kalacağı özel 
cihazlardan geçirilerek üzerindeki verilerin okunamaz bir biçimde bozulması yöntemidir. 
Dikkat edilmelidir ki bu yöntemle yok etme başarılı olmaz ise ancak medyanın fiziksel 
olarak yok edilmesi ile yok etme işlemi tamamlanmış olabilecektir. 

 
 Fiziksel Yok Etme: Kişisel veriler herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak 

kaydıyla otomatik olmayan yollarla da işlenebilmektedir. Bu tür veriler yok edilirken 
kişisel verinin sonradan kullanılamayacak biçimde fiziksel olarak yok edilmesi sistemi 
uygulanmaktadır. Kağıt ve mikrofiş ortamındaki verilerin yok edilmesi de, başka bir 
şekilde yok edilmeleri mümkün olmadığından bu şekilde gerçekleştirilmelidir. 

 
 
 



 
 

 Üzerine Yazma: Üzerine yazma yöntemi, özel yazılımlar aracılığı ile manyetik medya ve 
yeniden yazılabilir optik medya üzerinden en az yedi kez 0 ve 1’lerden oluşan rastgele 
veriler yazılarak eski verinin okunabilmesi ve kurtarılabilmesini imkânsızlaştıran veri yok 
etme yöntemidir. 

 
 Yukarıda sayılan durumlar gerçekleşmesi sırasında Pera Palace Hotel KVKK, Yönetmelik 

ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine veri güvenliğinin sağlanması amacıyla tam uyum 
sağlamakta ve gerekli tüm idari ve teknik tedbirleri almaktadır. 

 
KİŞİSEL VERİLERİN ANONİM HALE GETİRİLMESİ 
 
    Kişisel verilerin anonim hale getirilmesi, kişisel verilerin başka verilerle eşleştirilse dahi hiçbir 
surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hale 
getirilmesidir. Kişisel verilerin anonim hale getirilmiş olması için; kişisel verilerin, veri sorumlusu, 
alıcı veya alıcı grupları tarafından geri döndürme ve verilerin başka verilerle eşleştirilmesi gibi 
kayıt ortamı ve ilgili faaliyet alanı açısından uygun tekniklerin kullanılması yoluyla dahi kimliği 
belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemez hale getirilmesi gerekir. 
Pera Palace Hotel , kişisel verilerin anonim hale getirilmesiyle ilgili gerekli her türlü teknik ve 
idari tedbirleri almaktadır. 
 
KİŞİSEL VERİLERİN SİLİNMESİ, YOK EDİLMESİ, ANONİM HALE GETİRİLMESİ 
İŞLEMLERİYLE İLGİLİ UYGULANACAK YÖNTEMLER 
     
Pera Palace Hotel  bünyesinde bulunan kişisel verileri aşağıda düzenlenen yöntemleri kullanmak 
suretiyle silecek, yok edecek ve/veya anonim hale getirecektir. 
 

 Yazılımdan Güvenli Olarak Silme: Tamamen veya kısmen otomatik olan yollarla işlenen 
ve dijital ortamlarda muhafaza edilen veriler silinirken; İlgili Kullanıcılar için hiçbir 
şekilde erişilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilecek biçimde verinin ilgili yazılımdan 
silinmesine ilişkin yöntemler kullanılır. 

 
 Bulut sisteminde ilgili verilerin silme komutu verilerek silinmesi; merkezi sunucuda 

bulunan dosya veya dosyanın bulunduğu dizin üzerinde ilgili kullanıcının erişim 
haklarının kaldırılması; veri tabanlarında ilgili satırların veri tabanı komutları ile 
silinmesi; veya taşınabilir medyada yani flash ortamında buluan verilerin uygun yazılımlar 
kullanılarka silinmesi bu kapsamda sayılabilecektir. 

 
 Ancak, kişisel verilerin silinmesi işlemi, diğer verilere de sistem içerisinde erişilememe ve 

bu verileri kullanamama sonucunu doğuracak ise, aşağıdaki koşulların sağlanması 
kaydıyla, kişisel verilerin ilgili kişiyle ilişkilendirilemeyecek duruma getirilerek  

 
 
 



 
 
 arşivlenmesi halinde de kişisel veriler silinmiş sayılacaktır. 
 

a) Başka herhangi bir kurum, kuruluş veyahut kişinin erişimine kapalı olması, 
b) Kişisel verilere yalnızca yetkili kişiler tarafından erişilmesini sağlayacak şekilde gerekli her 

türlü teknik ve idari tedbirlerin alınması. 
c) Uzman Tarafından Güvenli Olarak Silme: Bazı durumlarda kendisi adına kişisel verileri 

silmesi için bir uzman ile anlaşabilir. Bu durumda, kişisel veriler bu konuda uzman olan 
kişi tarafından İlgili Kullanıcılar için hiçbir şekilde erişilemez ve tekrar kullanılamaz hale 
getirilecek biçimde güvenli olarak silinir. 

 
 Kağıt Ortamında Bulunan Kişisel Verilerin Karartılması: Kişisel verileri amaca yönelik 

olmayan kullanımını önlemek veya silinmesi talep edilen verileri silmek için ilgili kişisel 
verilerin fiziksel olarak kesilerek belgeden çıkartılması veya geri döndürülemeyecek ve 
teknolojik çözümlerle okunamayacak şekilde sabit mürekkep kullanılarak görünemeyecek 
hale getirilmesi, kapatılması yöntemidir. 

 
 
KİŞİSEL VERİLERİ RESEN SİLME, YOK ETME VEYA ANONİM HALE GETİRME SÜRELERİ 
 
Pera Palace Hotel , kişisel verileri silme, yok etme veya anonim hale getirme yükümlülüğünün 
ortaya çıktığı tarihi takip eden ilk periyodik imha işleminde, kişisel verileri siler, yok eder veya 
anonim hale getirir. Kişisel veri saklama ve imha sürelerine işbu Politika’nın EK-2’de yer alan 
listeden ulaşabilirsiniz. 
 
Periyodik imhanın gerçekleştirileceği zaman aralığı, kişisel verileri silme, yok etme veya anonim 
hale getirme yükümlülüğünün ortaya çıktığı tarihi takip eden 30 gün içerisinde Pera Palace Hotel  
tarafından gerçekleştirilecektir. Zorunlu hallerde bu süre en fazla 30 gün daha uzatılabilir. 
   
Pera Palace Hotel , telafisi güç veya imkânsız zararların doğması ve açıkça hukuka aykırılık 
olması halinde, Kurul’un bu maddede belirlenen süreleri kısaltabileceğini kabul eder. 
 
VERİ SAHİBİNİN KİŞİSEL VERİLERİNİN SİLİNMESİ VE YOK EDİLMESİ TALEBİ 
 
Veri Sahibi, Kanunun uygulanmasıyla ilgili taleplerini yazılı olarak veya Kurulun belirleyeceği 
diğer yöntemlerle Pera Palace Hotel’e iletir.Pera Palace Hotel  başvuruda yer alan talepleri, 
talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırır. 
Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kurulca belirlenen tarifedeki ücret esas 
alınabilir. 
Pera Palace Hotel  talebi kabul eder veya gerekçesini açıklayarak reddeder ve cevabını ilgili kişiye 
yazılı olarak veya elektronik ortamda bildirir. Başvuruda yer alan talebin kabul edilmesi hâlinde 
Pera Palace Hotel  tarafından gereği yerine getirilir. Başvurunun Pera Palace Hotel ’in  
hatasından kaynaklanması hâlinde alınan ücret ilgiliye iade edilir. 
 



 
 
KİŞİSEL VERİLERİ VERİ SAHİBİNİN TALEP ETMESİ DURUMUNDA SİLME VE YOK ETME 
SÜRELERİ 
 

a) Veri Sahibi, Pera Palace Hotel’e başvurarak kendisine ait kişisel verilerin silinmesini veya 
yok edilmesini talep ettiğinde; 

 
b) Kişisel verileri işleme şartlarının tamamı ortadan kalkmışsa; Pera Palace Hotel talebe konu 

kişisel verileri siler, yok eder veya anonim hale getirir. Pera Palace Hotel , ilgili kişinin 
talebini en geç 30 gün içinde sonuçlandırır ve ilgili kişiye bilgi verir. 

 
c) Kişisel verileri işleme şartlarının tamamı ortadan kalkmış ve talebe konu olan kişisel 

veriler üçüncü kişilere aktarılmışsa Pera Palace Hotel  bu durumu üçüncü kişiye bildirir; 
üçüncü kişi nezdinde Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale 
Getirilmesi Hakkında Yönetmelik kapsamında gerekli işlemlerin yapılmasını temin eder. 

 
d) Kişisel verileri işleme şartlarının tamamı ortadan kalkmamışsa, bu talep Pera Palace Hotel  

tarafından gerekçesi açıklanarak reddedilebilir ve ret cevabı Veri Sahibine en geç 30 gün 
içinde yazılı olarak ya da elektronik ortamda bildirilir. 

 
DİĞER HÜKÜMLER 

 
YÜRÜRLÜK 
 
Bu Politika, 05 Aralık 2018 tarihli olup aynı tarihte yürürlüğe girmiştir. Politika Pera Palace 
Hotel’in internet sitesinde yayımlanmaktadır ve kişisel veri sahiplerinin talebi üzerine ilgili 
kişilerin erişimine sunulmaktadır.    
 
KABUL VE TAAHHÜTNAME 
 
Veri Sorumlusuna ve tüm Pera Palace Hotel personeline işbu Politikanın bir nüshası verilir. Veri 
Sorumlusu açısından bağlayıcı olabilmesi için Ek-3’te yer alan “Kişisel Verileri Saklama ve İmha 
Politikası’nı Kabul ve Taahhütname Formunun” imzalanması; Pera Palace Hotel personeli 
açısından bağlayıcı olabilmesi için Ek-3’te yer alan “Kişisel Verileri Saklama ve İmha Politikası’nı 
Kabul ve Taahhütname Formunun” imzalanması ve Pera Palace Hotel ’e verilmesi gerekir. Kabul 
ve Taahhütname Formunun Veri Sorumlusu ve Pera Palace Hotel personeli tarafından 
imzalanması üzerine Veri Sorumlusu ve Pera Palace Hotel personeli açısından bağlayıcılık 
kazanır. 
 
DİĞER DÜZENLEMELER 
 
Bu Politika bundan önce yürürlükte olan kişisel verileri saklama ve imha konusundaki 
düzenlemeleri ve eklerini ortadan kaldırır. 



 
 

 
PERSONEL UNVAN, BİRİM VE GÖREV LİSTESİ 

 
 
 
PERSONEL 

 
GÖREV 

 
SORUMLULUK 

İnsan Kaynakları Direktörü İnsan Kaynakları Departmanı Kişisel 
veri saklama ve imha politikası 

uygulama sorumlusu 

Görevi dahilinde olan süreçlerin saklama 
süresine uygunluğunun sağlanması ile 

periyodik imha süresi uyarınca kişisel veri 
imha sürecinin Yönetimi 

Bilgi Teknolojileri ve Veri koruma 
Müdürü 

Pera Palas Otel Kişisel veri saklama ve 
imha politikası uygulama sorumlusu 

Görevi dahilinde olan süreçlerin saklama 
süresine uygunluğunun sağlanması ile 

periyodik imha süresi uyarınca kişisel veri 
imha sürecinin Yönetimi 

Finans Direktörü Mali İşler Departmanı- Kişisel veri 
saklama ve imha politikası uygulama 

sorumlusu 

Görevi dahilinde olan süreçlerin saklama 
süresine uygunluğunun sağlanması ile 

periyodik imha süresi uyarınca kişisel veri 
imha sürecinin Yönetimi 

Satış Direktörü Satış ve Pazarlama Departmanı- Kişisel 
veri saklama ve imha politikası 

uygulama sorumlusu 

Görevi dahilinde olan süreçlerin saklama 
süresine uygunluğunun sağlanması ile 

periyodik imha süresi uyarınca kişisel veri 
imha sürecinin Yönetimi 

Satınalma Müdürü Satınalma Departmanı- Kişisel veri 
saklama ve imha politikası uygulama 

sorumlusu 

Görevi dahilinde olan süreçlerin saklama 
süresine uygunluğunun sağlanması ile 

periyodik imha süresi uyarınca kişisel veri 
imha sürecinin Yönetimi 

Yiyecek içecek Müdürü Yiyecek içecek Departmanı Kişisel veri 
saklama ve imha politikası uygulama 

sorumlusu 

Görevi dahilinde olan süreçlerin saklama 
süresine uygunluğunun sağlanması ile 

periyodik imha süresi uyarınca kişisel veri 
imha sürecinin Yönetimi 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
EK – 3  
KİŞİSEL VERİ 
KATEGORİZASYONU  

KİŞİSEL VERİ KATEGORİZASYONU AÇIKLAMA  

 
Kimlik Bilgisi  
 

Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan; kısmen 
veya tamamen otomatik şekilde veya veri kayıt sisteminin bir parçası olarak 
otomatik olmayan şekilde işlenen; Ehliyet, Nüfus Cüzdanı, İkametgâh, 
Pasaport, Avukatlık Kimliği, Evllilik Cüzdanı gibi dokümanlarda yer alan tüm 
bilgiler  
 

İletişim Bilgisi  
 

Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan; kısmen 
veya tamamen otomatik şekilde veya veri kayıt sisteminin bir parçası olarak 
otomatik olmayan şekilde işlenen; telefon numarası, adres, email gibi bilgiler  
 

Lokasyon Verisi  
 

Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan; kısmen 
veya tamamen otomatik şekilde veya veri kayıt sisteminin bir parçası olarak 
otomatik olmayan şekilde işlenen; kişisel veri sahibinin ürün ve hizmetlerimizi 
kullanımı sırasında veya çalışanlarımız ile işbirliği içerisinde olduğumuz 
kurumların çalışanlarının Şirketimizin araçlarını kullanırken bulunduğu yerin 
konumunu tespit eden bilgiler  
 

Müşteri Bilgisi  
 

Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan, kısmen 
veya tamamen otomatik şekilde veya veri kayıt sisteminin bir parçası olarak 
otomatik olmayan şekilde işlenen; ticari faaliyetlerimiz ve bu çerçevede iş 
birimlerimizin yürüttüğü operasyonlar neticesinde ilgili kişi hakkında elde 
edilen ve üretilen bilgiler  
 

Aile Bireyleri ve Yakın 
Bilgisi  
 

Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan ve veri 
kayıt sistemi içerisinde yer alan; sunduğumuz ürün ve hizmetlerle ilgili veya 
Şirketin ve veri sahibinin hukuki menfaatlerini korumak amacıyla kişisel veri 
sahibinin aile bireyleri ve yakınları hakkındaki bilgiler  
 

Müşteri İşlem Bilgisi  
 

Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan ve veri 
kayıt sistemi içerisinde yer alan; ürün ve hizmetlerimizin kullanımına yönelik 
kayıtlar ile müşterinin ürün ve hizmetleri kullanımı için gerekli olan talimatları 
ve talepleri gibi bilgiler  
 

Fiziksel Mekân 
Güvenlik Bilgisi  
 

Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan ve veri 
kayıt sistemi içerisinde yer alan; fiziksel mekâna girişte, fiziksel mekanın 
içerisinde kalış sırasında alınan kayıtlar ve belgelere ilişkin kişisel veriler  
 

İşlem Güvenliği Bilgisi  
 

Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan ve veri 
kayıt sistemi içerisinde yer alan; ticari faaliyetlerimizi yürütürken teknik, idari, 
hukuki ve ticari güvenliğimizi sağlamamız için işlenen kişisel verileriniz  
 



 
KİŞİSEL VERİ 
KATEGORİZASYONU  

KİŞİSEL VERİ KATEGORİZASYONU AÇIKLAMA  

 
Risk Yönetimi Bilgisi  
 

Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan ve veri 
kayıt sistemi içerisinde yer alan; ticari, teknik ve idari risklerimizi 
yönetebilmemiz için bu alanlarda genel kabul görmüş hukuki, ticari teamül ve 
dürüstlük kuralına uygun olarak kullanılan yöntemler vasıtasıyla işlenilen 
kişisel veriler 

Finansal Bilgi  
 

Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan, kısmen 
veya tamamen otomatik şekilde veya veri kayıt sisteminin bir parçası olarak 
otomatik olmayan şekilde işlenen; şirketimizin kişisel veri sahibi ile kurmuş 
olduğu hukuki ilişkinin tipine göre yaratılan her türlü finansal sonucu gösteren 
bilgi, belge ve kayıtlara ilişkin işlenen kişisel veriler  
 

Özlük Bilgisi  
 

Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan, kısmen 
veya tamamen otomatik şekilde veya veri kayıt sisteminin bir parçası olarak 
otomatik olmayan şekilde işlenen; çalışanlarımızın veya Şirketimizle çalışma 
ilişkisi içerisinde olan gerçek kişilerin özlük haklarının oluşmasına temel olacak 
bilgilerin elde edilmesine yönelik işlenen her türlü kişisel veri  
 

Çalışan Adayı Bilgisi  
 

Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan, kısmen 
veya tamamen otomatik şekilde veya veri kayıt sisteminin bir parçası olarak 
otomatik olmayan şekilde işlenen; Şirketimizin çalışanı olmak için başvuruda 
bulunmuş veya ticari teamül ve dürüstlük kuralları gereği şirketimizin insan 
kaynakları ihtiyaçları doğrultusunda çalışan adayı olarak değerlendirilmiş veya 
Şirketimizle çalışma ilişkisi içerisinde olan bireylerle ilgili işlenen kişisel veriler  
 

Çalışan İşlem Bilgisi  
 

Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan, kısmen 
veya tamamen otomatik şekilde veya veri kayıt sisteminin bir parçası olarak 
otomatik olmayan şekilde işlenen; çalışanlarımızın veya şirketimizle çalışma 
ilişkisi içerisinde olan gerçek kişilerin işle ilgili gerçekleştirdiği her türlü işleme 
ilişkin işlenen kişisel veriler  
 

Çalışan Performans ve 
Kariyer Gelişim Bilgisi  
 

Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan, kısmen 
veya tamamen otomatik şekilde veya veri kayıt sisteminin bir parçası olarak 
otomatik olmayan şekilde işlenen; çalışanlarımızın veya Şirketimizle çalışma 
ilişkisi içerisinde olan gerçek kişilerin performanslarının ölçülmesi ile kariyer 
gelişimlerinin şirketimizin insan kaynakları Politikası kapsamında planlanması 
ve yürütülmesi amacıyla işlenilen kişisel veriler  
 
 
 
 
 



 
KİŞİSEL VERİ 
KATEGORİZASYONU  

KİŞİSEL VERİ KATEGORİZASYONU AÇIKLAMA  

 
Aile Bireyleri ve Yakın 
Bilgisi  
 

Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan, kısmen 
veya tamamen otomatik şekilde veya veri kayıt sisteminin bir parçası olarak 
otomatik olmayan şekilde işlenen; Çalışanlara veya Şirketimizle çalışma ilişkisi 
içerisinde olan diğer gerçek kişilere sunduğumuz ve sunacağımız yan-haklar 
ve menfaatlerin planlanması, bunlara hak kazanımla ilgili objektif kriterlerin 
belirlenmesi ve bunlara hak edişlerin takibi işin işlenen kişisel verileriniz  
 

Yan Haklar ve 
Menfaatler Bilgisi  
 

Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan, kısmen 
veya tamamen otomatik şekilde veya veri kayıt sisteminin bir parçası olarak 
otomatik olmayan şekilde işlenen; hukuki alacak ve haklarımızın tespiti, takibi 
ve borçlarımızın ifası ile kanuni yükümlülüklerimiz ve şirketimizin 
politikalarına uyum kapsamında işlenen kişisel verileriniz  
 

Hukuki İşlem ve Uyum 
Bilgisi  
 

Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan, kısmen 
veya tamamen otomatik şekilde veya veri kayıt sisteminin bir parçası olarak 
otomatik olmayan şekilde işlenen; hukuki alacak ve haklarımızın tespiti, takibi 
ve borçlarımızın ifası ile kanuni yükümlülüklerimiz ve şirketimizin 
politikalarına uyum kapsamında işlenen kişisel verileriniz  
 

Denetim ve Teftiş 
Bilgisi  
 

Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan, kısmen 
veya tamamen otomatik şekilde veya veri kayıt sisteminin bir parçası olarak 
otomatik olmayan şekilde işlenen; Şirketimizin kanuni yükümlülükleri ve 
şirket politikalarına uyumu kapsamında işlenen kişisel verileriniz  
 

Özel Nitelikli Kişisel 
Veri  
 

Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan, kısmen 
veya tamamen otomatik şekilde veya veri kayıt sisteminin bir parçası olarak 
otomatik olmayan şekilde işlenen; 6698 Sayılı Kanunun 6ıncı maddesinde 
belirtilen veriler  
 

Pazarlama Bilgisi  
 

Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan, kısmen 
veya tamamen otomatik şekilde veya veri kayıt sisteminin bir parçası olarak 
otomatik olmayan şekilde işlenen; ürün ve hizmetlerimizin kişisel veri  
sahibinin kullanım alışkanlıkları, beğenisi ve ihtiyaçları doğrultusunda 
özelleştirilerek pazarlamasının yapılmasına yönelik işlenen kişisel veriler ve bu 
işleme sonuçları neticesinde yaratılan rapor ve değerlendirmeler   
 

Talep/Şikayet Yönetimi 
Bilgisi  
 

Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan, kısmen 
veya tamamen otomatik şekilde veya veri kayıt sisteminin bir parçası olarak 
otomatik olmayan şekilde işlenen; Şirketimize yöneltilmiş olan her türlü talep 
veya şikayetin alınması ve değerlendirilmesine ilişkin kişisel veriler  

 


