
Titanic Hotelleri KVKK Politikası 

Kişisel verilerin korunması tüm şirket ve otellerimizin en önemli öncelikleri arasındadır.  Bu konunun 

en önemli ayağını ise Politikamız ile yönetilen; müşterilerimizin, misafirlerimizin,  potansiyel müşterilerimizin, 

çalışan adaylarımızın, şirket hissedarlarının,   şirket yetkililerinin,   ziyaretçilerimizin,   iş birliği içinde olduğumuz 

kurumların çalışanları, hissedarları ve yetkililerinin ve üçüncü kişilerin kişisel verilerinin korunması ve işlenmesi 

oluşturmaktadır.  

6698 Sayılı Kişisel verilerin Korunması Kanununun ana amacı kişisel verilerin işlenmesinde başta 
özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen 
gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları usul ve esasları düzenlemektir. Ayrıca Türkiye 
Cumhuriyeti Anayasası'na göre, herkes, kendisiyle ilgili kişisel verilerin korunmasını isteme hakkına sahiptir. 
Bir Anayasal hak olan kişisel verilerin korunması konusunda, Titanic Hotels 6698 Sayılı Kişisel verilerin 
Korunması Kanunu doğrultusunda kişilerin kişisel verilerinin korunmasına gerekli özeni göstermekte ve bunu bir 
şirket politikası haline getirmektedir. 

Bu kapsamda,  ilgili mevzuat gereğince işlenen kişisel verilerin korunması için Titanic Hotels Türkiye 

Cumhuriyeti sınırları içerisinde hissedarları tarafından gereken idari ve teknik tedbirler alınmaktadır. 

Bu Politika ‘da kişisel verilerin işlenmesinde şirketimizin benimsediği ve aşağıda sıralanan temel 

ilkelere ilişkin başlıklar doğrultusunda çalışmalarını yürütmektedir.   

•    Kişisel verileri hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun işleme, 

•    Kişisel verileri doğru ve gerektiğinde güncel tutma, 

•    Kişisel verileri belirli, açık ve meşru amaçlar için işleme, 

•    Kişisel verileri işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü işleme, 

•   Kişisel verileri ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar 

muhafaza etme, 

•    Kişisel veri sahiplerini aydınlatma ve bilgilendirme, 

•    Kişisel veri sahiplerinin haklarını kullanması için gerekli sistemi kurma, 

•    Kişisel verilerin muhafazasında gerekli tedbirleri alma, 

• Kişisel verilerin işleme amacının gereklilikleri doğrultusunda üçüncü kişilere aktarılmasında, 

ilgili mevzuata ve KVK Kurulu düzenlemelerine uygun davranma, 

•    Özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesine ve korunmasına gerekli hassasiyeti gösterme. 

Çalışmalarımız hakkında daha detaylı bilgi için lütfen  www.titanic.com.tr adresimizdeki Kişisel Verileri 

Koruma Politikamızı ve Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz.  

 

http://www.titanic.com.tr/

