AÇIK RIZA METNİ
İşbu açık rıza metnini imzalayarak, ad, soyad, uyruk,
doğum tarihi, kimlik türü (pasaport/ehliyet/nüfus
cüzdanı vb), cinsiyet, adres, tercih edilen dil, e-posta
adresi ve telefon numarası verilerimin Şişli Turizm
Yatırımları İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. (‘’Şirket’’)
veya yetkilendirdiği üçüncü şahıslar tarafından
gizlilik politikalarına uygun olarak burada belirtilen
amaçlarla işlenmesi ve işlenmek üzere yurt dışına
aktarılması hususunda açık ve kesin olarak onay
veriyorum. Şirket’in bu verileri, bilgi güvenliği
süreçlerinin
yürütülmesi,
denetim/etik
faaliyetlerinin yürütülmesi, finans ve muhasebe
işlerinin yürütülmesi, firma/ürün/hizmetlere bağlılık
süreçlerinin yürütülmesi, iç denetim/ soruşturma/
istihbarat faaliyetlerinin yürütülmesi, iletişim
faaliyetlerinin yürütülmesi, iş faaliyetlerinin
yürütülmesi/denetlenmesi,
iş
süreçlerinin
iyileştirilmesine yönelik önerilerin alınması ve
değerlendirilmesi, iş sürekliliğinin sağlanması
faaliyetlerinin yürütülmesi, müşteri ilişkileri
yönetimi
süreçlerinin
yürütülmesi,
müşteri
memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi,
organizasyon ve etkinlik yönetimi, pazarlama analiz
çalışmalarının
yürütülmesi,
reklam/
kampanya/promosyon süreçlerinin yürütülmesi,
sözleşme süreçlerinin yürütülmesi, talep/şikayetlerin
takibi, ürün/hizmetlerin pazarlama süreçlerinin
yürütülmesi, veri sorumlusu operasyonlarının
güvenliğinin
temini
amaçlarıyla
Şirket’in
bünyesinde bulunduğu Intercontinental Hotels
Group bünyesinde bulunan yurt dışındaki otellere ve
iş ortaklarına aktarmasını kabul ve beyan ediyorum.
6698 sayılı Kanun kapsamında herhangi bir sorum
olduğu takdirde, Şirket’e, tarafıma yapılan ve
www.hisisli.com/tr/kisisel-verilerin-korunmasi
adresinde de yer alan aydınlatma sırasında belirtilen
yöntemlerle ve ayrıca Veri Sorumlusuna Başvuru
Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de öngörülen
yöntemlerle başvuru yapabilirim.

☐Kabul ediyorum ☐Kabul etmiyorum
Tarafıma Şirket ve Şirketin grup şirketleri ve IHG
tarafından iletişim adreslerimden reklam, kampanya,
promosyon ve bilgilendirme amacıyla ticari
elektronik ileti gönderilmesini, bilgilerimin bu
amaçla kullanılmasını, saklanmasını ve gönderim
sağlanması için hizmet alınan üçüncü kişilerle
paylaşılmasını kabul ediyorum. 6698 sayılı Kişisel
Verilerin Korunması Kanunu kapsamında tarafıma
bilgi verilmiş ve ayrıca Kanun’un 11. maddesi
kapsamındaki haklarım ve başvuru usulü ile ilgili
olarak bilgi sahibi olmam sağlanmıştır.
☐Kabul ediyorum
İmzası

☐Kabul etmiyorum

EXPLICIT CONSENT STATEMENT FORM
I hereby explicitly and irrevocably acknowledge and
declare that Şişli Turizm Yat. İnş. San. ve Tic. A.Ş.
(‘’Company’’) as the Data Controller, or data
processors authorized by the Company (provided that
such data processors have adequate safeguards in
place), may process or share personal data related to
name, surname, nationality, ID number or passport
number, birth date, address details, contact details
(phone number and e-mail address) in accordance with
the confidentiality policy and for the purposes
specified herein. The Company may processed or
shared the aforementioned data for execution of
information security processes, conducting audit /
ethics operations, execution of finance and
accounting, execution of the loyalty processes with
regards to the Company / Products / Services,
conducting Internal Audit / Investigation / Intelligence
Activities, conducting communication activities,
conducting / supervising business activities, receiving
and evaluating suggestions to improve business
operations, ensuring business stability, execution of
the customer relationship management processes,
carrying out activities with regards to customer
satisfaction, organization and event management,
conducting marketing analysis, execution of
advertising / campaign / promotion processes,
managing contract processes, managing requests /
complaints, execution of marketing processes with
regards to products / services, ensuring the security of
data controller operations and providing information
to authorized persons, institutions and organizations,
with authorized institutions and organizations and
with other business partners and hotels within the
Intercontinental Hotels Group in which the Company
is a member within the framework of the personal data
processing conditions. I also acknowledge that if I
have any questions under Code No : 6698, I can apply
to The Company by the methods determined in
accordance with “Communiqué on Procedures and
Principles of Application to the Data Controller” and
specified
in
the
Information
Note
on
www.hisisli.com/tr/kisisel-verilerin-korunmasi .
☐Agree

☐Disagree

I hereby acknowledge and declare that I consent to the
storing and sharing data with third parties receiving
services to ensure delivery,the sending of electronic
commercial messages subject to this contract for the
purpose of promotion and information by the
Company and the group companies of the Company
and IHG. I have been informed within the scope of the
Law on the Protection of Personal Data No: 6698 and
application procedure under Article 11 of the Law
regulating the rights of data subject.
☐Agree

☐Disagree

:
Signature

:

