BOOKLOGİC KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI SÖZLEŞMESİ
İşbu Kişisel Verilerin Korunması Sözleşme’si (“Sözleşme”) Booklogic online rezervasyon
sistemi çerçevesinde Otel’e aktarılan kişisel verilerin, Avrupa Birliği Genel Veri Koruma
Tüzüğü ve 6698 sy. Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun kapsamında işlenmesi kural
ve koşullarını düzenlemektedir.
1.

TARAFLAR

- Booklogic Bilgi Tek. ve Tur. Ltd. Şti.
Fulya Mah. Mehmetçik Cad. No 24 Fulya Mecidiyeköy, İstanbul, Türkiye
(“veri sorumlusu”, “veri aktaran” veya “Booklogic”)
ile
- Otel (Otel ticaret unvanı, online sisteme tanımlı unvandır) (Online Rezervasyon Sistemi
üzerinden Otel kullanıcı adı ve şifresi ile erişim sağlayan gerçek veya tüzel kişi)
Arasında, Otel’in online rezervasyon sistemini kullanmaya başlaması sırasında işbu
sözleşmeyi okuyarak tıklaması ile kabul edilmiş ve yürürlüğe girmiştir.
İşbu Sözleşme’de Booklogic ve Otel ayrı ayrı “Taraf” birlikte “Taraflar” olarak anılabilecektir.
2.

TANIMLAR

Bu Sözleşme kapsamında;
Mevzuat :
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, Avrupa Birliği Genel Veri
Koruma Tüzüğü ve ilgili alt-yönetmelikler ve uygulama kuralları
Kişisel Veri : Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi,
Kurul : Kişisel Verilerin Korunması Kurulu,
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 veriler,
İşleme : 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 hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da
kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem,
Veri işleyen : Veri sorumlusu konumundaki kişinin/Taraf’ın verdiği yetkiye dayanarak onun
adına kişisel verileri işleyen işbu Sözleşme tarafı veri işleyen veya Otel,
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Veri sorumlusu :
Booklogic,

Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen veya

anlamına gelmektedir.
3.

SÖZLEŞME’NİN KONUSU VE KAPSAMI

İşbu Sözleşme; Booklogic online rezervasyon sistemi üzerinden Otel’e
aktarılan/aktarılabilecek olan kişisel verilerin (Otel’de konaklama gerçekleşsin veya
gerçekleşmesin sisteme girilmiş olan tüm kişisel verileri kapsar) Otel tarafından işlenmesine
ilişkin olarak, kişilerin temel haklarının korunması ve Taraflar’ın karşılıklı hak ve
yükümlülüklerinin belirlenmesi amacıyla akdedilmiştir.
4.

AMAÇLA SINIRLI KULLANIM

4.1. Kişisel Veriler, veri işleyen tarafından münhasıran Sözleşme’de belirtilen hizmetlerin
sunulması amacı ile işlenebilecektir. Kişisel Veriler’in anılan kapsamın dışında herhangi bir
şekilde işlenmesi, ilgili kişinin özel bir onayına tabi olacaktır.
4.2. Veri işleyen, Kişisel Veriler’i kendi nezdinde saklayacak olup üçüncü taraf
hizmetlerinin kullanılması nedeniyle verilerin üçüncü bir tarafa aktarılması da dahil olmak
üzere Kişisel Veriler’in veri işleyen tarafından yurtiçi ve yurtdışındaki üçüncü kişilere aktarımı,
Taraflar arasında aksi yönde bir yazılı mutabakat sağlanmadığı sürece yasaktır.
4.3. Veri işleyen, Sözleşme’nin sona ermesi ile birlikte Kişisel Veriler’in kayıtlı bulunduğu
her türlü medya ve kendi nezdindeki kayıtları silecek ve yok edecektir. Şu kadar ki veri
işleyen, yasal zorunlulukları kapsamında gerektiği ölçüde Kişisel Veriler’i saklayabilecektir.
5.

VERİ GÜVENLİĞİ

5.1. Veri işleyen, Kişisel Veriler’e gerek kendi personeli gerekse üçüncü taraflarca yetkisiz
bir şekilde erişilmesini ve Kişisel Veriler’in kendisine aktarımı amacı dışında kullanılmasını
engelleyecek şekilde gerekli önlemleri almakla yükümlüdür. Veri işleyen, bu kapsamda
alınacak önlemlerin her halükarda (varsa) yürürlükteki mevzuat veya benzer alanlarda
faaliyet gösteren basiretli bir tacir tarafından kendi nezdinde saklanan kişisel verilerin
güvenliği için alınan önlemlerden daha az olmayacağını kabul ve beyan eder.
5.2. Veri işleyen tarafından işbu Sözleşme’de izin verilen şekilde Kişisel Veriler’in üçüncü
bir tarafa aktarımının gerçekleştirildiği hallerde de veri aktarımının güvenli bir şekilde
sağlanmasından veri işleyen sorumlu olacaktır. Kişisel Veriler’e herhangi bir şekilde yetkisiz
erişim gerçekleşmesi veya Kişisel Veriler’in herhangi bir şekilde işbu Sözleşme’ye aykırı
şekilde üçüncü taraflarca erişilebilir hale gelmesi durumunda veri işleyen bu durumu derhal,
veri sahibine ve veri sorumlusuna bildirecek ve bu durumdan doğan zararın minimize
edilmesi için Booklogic veya KVK Kurulu tarafından talep edilen her türlü işlemi yapacak,
bilgi, belge ve desteği gecikmeksizin sağlayacaktır.
5.3. Veri işleyen, Kişisel Veriler’in işlenmesine ilişkin olarak işbu Sözleşme kapsamında
öngörülen hususlarda personelini ve varsa alt yüklenicisinin personelini yazılı bir şekilde
bilgilendirmekle yükümlüdür. Bahsi geçen personelin Sözleşme veya mevzuatta yer alan
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düzenlemelere aykırı davranması halinde oluşacak zararlardan veri işleyen müşterek ve
müteselsilen sorumlu olacaktır.
6.

VERİ SAHİBİNİN HAKLARI

6.1. Veri işleyen, Booklogic online rezervasyon sistemi üzerinden eriştiği tüm kişisel veriler
ile ilgili veri sahibinin Mevzuattan kaynaklı haklarına ilişkin taleplerini 3 (üç) işgünü içerisinde
yerine getirmekle yükümlüdür.
6.2. Veri sahibinin herhangi bir şekilde doğrudan veri işleyenden talepte bulunması
halinde söz konusu talebe ilişkin olarak derhal (her halükârda 2 iş günü içinde) yazılı cevap
verilecektir.
Talebinizi BookLogic Veri Sahibi Başvuru Formu’nu doldurarak şirketimize
iletebilirsiniz.
7.

DENETİM

Veri işleyen, Sözleşme kapsamındaki Kişisel Veri işlemeleri bakımından Veri Sorumlusu’nun
ve KVK Kurulu’nun denetimine tabi olduğunu kabul ve beyan eder. Söz konusu denetimler
neticesinde veri işleyenin Kişisel Veriler’e ilişkin yükümlülüklerine aykırı davrandığının tespit
edilmesi halinde, bu durum derhal veri işleyen tarafından giderilecek, bu sebepten ötürü bir
zarar doğması halinde bundan sorumluluk veri işleyene ait olacaktır.
8.

HUKUKİ SORUMLULUK

8.1. Veri işleyen, Kanun ve Kurul kararları başta olmak üzere, kişisel verilerin korunması ile
ilgili yürürlükte bulunan tüm düzenlemelere, yönetmeliklere, usul ve esaslara uygun
davranmakla yükümlüdür.
8.2. Bahsi geçen düzenlemeler kapsamında meydana gelebilecek herhangi bir değişiklik
veya güncelleme nedeniyle veri işleyenin süreçlerinde bir değişiklik gerekmesi halinde, veri
işleyen söz konusu değişikliği en geç ilgili yeni/güncel düzenleme yürürlüğe girmeden evvel
tamamlamakla yükümlüdür. Bahsi geçen düzenlemenin işbu Sözleşme kapsamında bir
değişiklik gerektirmesi halinde ise, taraflar Sözleşme’nin uygun şekilde tadilini
gerçekleştirecektir. Değişiklik gereken Sözleşme hükmü, taraflarca bu hususta bir aksiyon
alınmamış olsa dahi yürürlük tarihi itibariyle güncel mevzuata uygun şekilde uygulanacaktır.
8.3. Veri işleyen, Sözleşme’nin Kişisel Veriler’e ilişkin hükümlerini ihlal etmesi halinde Veri
Sahibinin zararlarından sorumlu olduğunu, ayrıca Veri Sorumlusu’nun da bu aykırılıklardan
bir zarar görmesi halinde bu zararlardan da sorumlu olduğunu ve bu zararları tazmin
edeceğini kabul ve beyan eder.
9.

UYGULANACAK HUKUK VE YETKİLİ MAHKEME

İşbu Sözleşme, Türk hukukuna tabi olacaktır. Sözleşme’den kaynaklanan ihtilafların
çözümünde İstanbul Merkez (Çağlayan) Mahkemeleri yetkili olacaktır.

BOOKLOGİC BİLGİ TEK. VE TUR. LTD. ŞTİ.

OTEL
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