ARAÇ KİRALAMA KVKK MÜŞTERİ AYDINLATMA METNİ

EKAN TURİZM VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ olarak (“Ekan”, “Şirket” ya da
“Biz” olarak anılacaktır), siz misafirlerimize sunduğumuz hizmetleri yerine getirirken kişisel
verilerinizin gizliliğini sağlamaya ve verilerinizi mevzuata uygun şekilde işlemeye en
yüksek derecede özen gösteriyoruz. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun
(“Kanun”) 10. maddesine uygun olarak hazırlanmış bu aydınlatma metni dahilinde sizlere
aşağıdaki konular hakkında bilgi vermek istiyoruz:
1. Kişisel verilerinizi nasıl elde edebiliriz?
2. Hangi kişisel verilerinizi işliyoruz?
3. Kişisel verilerinizi hangi amaçlarla ve hangi hukuki sebeplere dayanarak işliyoruz?
4. Kişisel verilerinizi hangi amaçlarla ve kimlerle paylaşabiliriz?
5. Kişisel verilerinize ilişkin haklarınız neler ve bu haklarınızı nasıl kullanabilirsiniz?
1. Kişisel verilerinizi nasıl elde edebiliriz?
Ekan olarak siz misafirlerimizle pek çok mecra üzerinden temas kurabiliyoruz. Örneğin;
-

-

Merkezimi ve şubemizi ziyaretleriniz esnasında,
Çağrı merkezimizi arayıp bilgilerinizi bıraktığınızda,
Ekan çalışanları ile e-posta üzerinden kurduğunuz iletişimler esnasında kişisel
verilerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz. Ayrıca şirketimiz ile olan ilişkiniz bir aracı
kurum vasıtasıyla gerçekleştiyse kişisel verilerinizi bu aracı kurumlar vasıtasıyla da
elde edebiliriz.
Fiziki veya elektronik ortamda form vey doldurulması ya da belge alışverişi
suretiyle; kısmen otomatik veya veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla
otomatik olmayan yöntemler ile toplanmaktadır.

2. Hangi kişisel verilerinizi işliyoruz?
Ekan olarak siz değerli misafirlerimize sunduğumuz hizmetler kapsamında farklı
kategorilerdeki kişisel verilerinizi işleyebiliriz.
-

-

Kimlik ve iletişim bilgileriniz; Ad, soyadı, TCKN, pasaport, ehliyet vb. bilgileriniz ile
e-posta adresi, telefon numarası, cep telefonu numarası, kimliğinizde yer alan
bilgileriniz, adres bilgileriniz
Görsel ve işitsel kayıtlarınız; Kimlik fotokopisi alınması halinde fotoğraf, Çağrı
merkezi kayıtlarınız
Finansal bilgileriniz; şirketimizden almış olduğunuz hizmetlere dair finansal kayıtlar
veya ödeme bilgileriniz, vergi dairesi ve numarası
Güncel ve geçmiş işlem bilgileriniz; mevcut veya geçmişteki rezervasyonunuza dair
araç kiralama kayıt bilgileriniz.
Talep ve şikâyet bilgileriniz; Ekan’ın sunduğu hizmetlere ilişkin olarak tarafımıza
iletmiş olduğunuz talep ve şikâyetlere dair yazılı veya sözlü kayıtlar
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3. Kişisel verilerinizi hangi amaçlarla ve hangi hukuki sebeplere dayanarak işliyoruz?
-

-

-

-

Kiralama teklif, rezervasyon ve satış süreçlerinin yürütülmesi, ödeme işlemlerinin
yapılması, teslim-iade işlemlerinin yapılması, hasar ve rücu süreçleri başta olmak
üzere satış sonrası destek süreçlerinin yürütülmesi, talep ve şikayetlerin
değerlendirilmesi, kimlik teyidinin yapılması, sigorta işlemlerinin yürütülmesi, iş
ortakları ve/veya tedarikçilerle olan ilişkilerin yönetimi, müşteri ilişkileri süreçlerinin
yürütülmesi ve kiralama kapsamında müşteriye gerekli bilgilendirmelerin yapılması,
Hukuki iş ve işlemlerin yürütülmesi ve takibi, mevzuat çerçevesinde yetkili kamu
kurum ve kuruluşları ile bilgi paylaşımının yapılması, internet erişim kayıtlarının
yönetimi ve veri güvenliğinin sağlanması.
Şirket faaliyetleri kapsamında gerekli denetim ve kontrol süreçlerinin yürütülmesi ile
raporlama ve incelemelerin yapılması, internet satış platformlarının işlevsel hale
getirilmesi.
Ürün ve hizmetlerimiz ile ilgili olarak pazarlama faaliyetleri kapsamında iletişime
geçilmesi, ticari elektronik ileti gönderimi, kişiselleştirilmiş tekliflerin sunulması,
analiz, anket ve memnuniyet çalışmalarının yapılması, ürün ve/veya hizmetlere
bağlılık süreçlerinin planlanması ve/veya icrası, çerez faaliyetleri kapsamında ilgi
müşterilere özel pazarlama süreçlerinin yürütülmesi.

4. Kişisel verilerinizi hangi amaçlarla ve kimlerle paylaşabiliriz?
Belli durumlarda kişisel verilerinizi üçüncü kişilerle paylaşabiliyoruz. Aşağıda kişisel
verilerinizi paylaşabileceğimiz tarafları ve paylaşma nedenlerimizi özetliyoruz. Altını
çizmek isteriz ki, Ekan olarak kişisel verilerinizi hiçbir zaman yetkisiz üçüncü kişilerle kendi
menfaatlerimize olacak bir şekilde paylaşmıyor veya erişime açmıyoruz.
Kişisel verilerinizi paylaşabileceğimiz üçüncü kişiler ve paylaşım sebeplerimiz şu şekilde:
-

-

-

İş ortaklarımızla kişisel verilerinizi paylaşabiliriz. Pek çok durumda kişisel
verilerinizi aktardığımız üçüncü taraflar da kişisel verilerinizi veri sorumlusu
sıfatıyla işleyebilecektir.
Finansal kuruluşlara bilgilerinizi aktarabiliriz. Hizmetlerimize ilişkin ödemelerin
gerçekleştirilmesi için bankalar veya ödeme kuruluşlarıyla kişisel verilerinizi
paylaşabiliriz.
Yetkili kamu kurumlarıyla veya özel kişilerle kişisel bilgilerinizi yasal olarak talep
edilmesi halinde paylaşabiliriz. Tabi olduğumuz hukuki yükümlülüklerimiz uyarınca
rutin olarak veya talep üzerine yetkili kamu kurumları veya tabi olduğumuz sigorta
ve vergi mevzuatı nedeniyle ilgili kuruluşlar ile bilgilerinizi paylaşmamız gerekebilir.
Örneğin ceza soruşturmaları ya da hukuk davaları kapsamında mahkemelerce
tarafımıza iletilen bilgi taleplerine yanıt vermek için ya da vergi denetimleri
esnasında bilgilerinizi kamu kurumları ile paylaşabiliriz.

5. Kişisel verilerinize ilişkin haklarınız neler ve bu haklarınızı nasıl kullanabilirsiniz?
Kanun’un 11. maddesi uyarınca kişisel veri sahibi olarak kişisel verilerinize ilişkin olarak pek
çok hakka sahipsiniz. Bu bölümde sahip olduğunuz haklar ve bu hakları nasıl
kullanabileceğiniz hakkında sizlere bilgi vermek istiyoruz.

Kanun’un 11. maddesi uyarınca sahip olduğunuz haklar şu şekildedir:
-

-

-

-

Kişisel verilerinizin tarafımızca işlenip işlenmediğini öğrenebilirsiniz,
Eğer kişisel verileriniz bizim tarafımızdan işlenmişse bizden buna ilişkin bilgi talep
edebilirsiniz,
Kişisel verilerinizi hangi amaçlar için işlediğimizi ve kişisel verilerinizi bu amaçlara
uygun şekilde kullanılıp kullanılmadığını öğrenebilirsiniz.
Kişisel verilerinizi yurt içinde veya yurt dışında aktardığımız üçüncü kişileri
öğrenebilirsiniz,
Eğer kişisel verilerinizi eksik veya yanlış işlemişsek, bunların düzeltilmesini
isteyebilir ve gerçekleştirilen bu düzeltmelerin kişisel verilerinizi aktarmış
olduğumuz üçüncü taraflara da iletilmesini isteyebilirsiniz.
Kişisel verilerinizi Kanun’a ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlemiş
olmamıza rağmen, kişisel verilerinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan
kalkması halinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteyebilir ve bu
kapsamda yapılan düzeltmelerin kişisel verilerinizi aktarmış olduğumuz üçüncü
taraflara da iletilmesini isteyebilirsiniz.
İşlediğimiz verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi
suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması durumunda, meydana gelen bu
sonuca itiraz edebilirsiniz,
Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle herhangi bir zarara
uğramanız hâlinde, hukuka aykırı veri işleme dolayısıyla doğan zararın giderilmesini
talep edebilirsiniz.

Yukarıda saymış olduğumuz haklarınıza ilişkin taleplerinizi tarafımıza ileterek bu
haklarınızı kullanabilirsiniz. Haklarınıza ilişkin taleplerinizi mevzuattaki şartlara uygun
biçimde gerçekleştirebilmeniz ve kişisel verileriniz üzerinde kolayca kontrol sahibi
olabilmeniz için www.ekan.com.tr adresinde ulaşabileceğiniz Ekan Turizm KVKK İlgili
Kişi Başvuru Formu’nu hazırladık. Başvuru formunu doldurduktan sonra, dokümanı
formun içinde belirtilen yöntemlerden biriyle tarafımıza iletebilirsiniz. Başvurunuzun
niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvurularınızı cevaplandıracağız.
Veri sahipleri başvuruları kural olarak ücretsiz cevaplandırılmaktadır; ancak ayrıca bir
maliyet doğması halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenecek tarifeye göre
tarafınızdan ücret talep etme hakkımızı saklı tutmaktayız.
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