
 
KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN  AYDINLATMA METNİ 

(ONLINE REZERVASYON) 
 

İşbu Aydınlatma Metni veri sorumlusu sıfatıyla hareket eden Mustur Turizm Ticaret A.Ş. 
tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“Kanun”) ve Aydınlatma 
Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğe uygun olarak 
Mustafa Cappadocia Resort internet sitesi üzerinden yapılacak online rezervasyonlarda işlenen 
kişisel verilere ilişkin açıklamalarda bulunmak ve bilgilendirmek amacıyla kaleme alınmıştır. 
 

Mustafa Cappadocia Resort tarafından, veri sorumlusu sıfatıyla, rezervasyon işlemlerinin yapılması  
amacıyla 
 

• Kimlik bilgileriniz (Ad, Soyad) 
• İletişim bilgileriniz (Adres / Cep Numarası/ E-Posta Adresi) 
• Müşteri İşlem bilgileriniz (Oda Tipi / Giriş ve Çıkış Tarihi/ Konaklamaya İlişkin Ek Talepler) 

hukuka uygun şekilde işlenmektedir.  

1. Yukarıda belirtilen amaçlarla, kişisel verilerin aktarılabileceği kişi / kuruluşlar 

• Kişisel verileriniz yalnızca rezervasyon işlemlerinin yürütülmesi amaçlı işlenmekte olup 
üçüncü kişilere aktarılmamaktadır. 

2. Verilerinizin Toplanma Yöntemi  

Kişisel verileriniz Şirket tarafından yukarıda belirtilen amaç doğrultusunda internet sitesi üzerinden 
online rezervasyon yoluyla toplanmakta ve “sözleşmenin kurulması ve ifası için gerekli olma”  hukuki 
sebebine istinaden işlenmektedir. 

3. KVKK’nın 11. maddesi gereği haklarınız 

Şirketimize başvurarak kişisel verilerinizin, 
• İşlenip işlenmediğini öğrenme, 
• İşlenmişse bilgi talep etme, 
• İşlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, 
• Yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, 
• Eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, 
• Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde 

silinmesini / yok edilmesini isteme, 
• Verileri aktarıldığı üçüncü kişilere yukarıda sayılan işlemlerin bildirilmesini isteme, 
• Münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya 

çıkmasına itiraz etme, 
• Kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep 

etme hakkına sahipsiniz. 
Başvurunuzda yer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde 

sonuçlandırılacaktır. 

4. KVKK Hükümleri Kapsamında Başvuru Yapabileceğiniz Veri Sorumlusu  

Mustur Turizm Ticaret A.Ş.  
Adres : Fatih Mah. Mehmet Dinler Blv. 17 Ürgüp,  

Nevşehir, Türkiye 
Telefon : +90 384 341 39 70 
E-posta  : muhasebe@mcr-hotels.com.tr 
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