
WDN Etkinlik AO (WOMEN DRIVERS NETWORK) Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin 

Aydınlatma Metni WDN Etkinlik AO-WOMEN DRIVERS NETWORK (“Şirket”) olarak kişisel 
verilerinizin korunmasına ve güvenliğine azami özen göstermekteyiz. Bu kapsamda, başta özel 

hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verilerin 
korunması amacıyla düzenlenen 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) 
hakkında kişisel verilerinizin toplanma şekilleri, işlenme amaçları, işlemenin hukuki nedenleri 

konularında Veri Sorumlusu olarak bilgilendirmek isteriz. 

Kişisel Verileri İşleme Amacı  

Kişisel verileriniz, Şirketimiz tarafından sunulan hizmetlerin sunulması, yürütülmesi, 
geliştirilmesi ve müşteri taleplerinin gerçekleştirilebilmesi, anlaşmalı olunan kurumlar aracılığı 
ile size sunulan hizmetlere ilişkin faaliyetlerin yerine getirilebilmesi (seyahat acentesi 

faaliyetleri, seyahat, tur, ulaşım ve konaklama hizmetlerinin toptan veya perakende satışı, 
eğitim ve etkinlik organizasyonları, rezervasyon ve kiralamaların gerçekleştirilebilmesi), hizmet 

standartlarının iyileştirilmesi ve her bir kullanıcı için özelleştirilmiş hizmetlerin sunulması, talep 
ve şikâyetlerin ilgili birimlerce değerlendirilerek, gerektiğinde müşteri anketleri 

yapılarak/değerlendirilerek ve müşteri geri bildirimleri göz önünde bulundurularak müşteri 
memnuniyetinin sağlanması, müşteri hizmetlerinin sunulması, e-posta, SMS ve sair iletişim 
vasıtaları aracılığıyla etkinlik, ürün ve hizmetlere ilişkin tanıtım ve bilgilendirme yapılabilmesi, 

duyuru/kutlama ve sair içeriklerle gönderilecek iletilerle şirket tanınırlığını artırmak ve 
hizmetlerimizin tanıtımına, pazarlanmasına yönelik genel veya kişiye özel reklam, duyuru, 

kampanya bilgilerinin sağlanması, etkinlik yönetimi, Şirketimizin veya Şirketimiz ile iş ilişkisi 
içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari iş güvenliğinin temini, web-sitemiz üzerinden 
üyelik kaydı oluşturabilmesi ve üyelik oluşturulması esnasında kimlik doğrulaması 

yapılabilmesi, web-sitemizde sunulan hizmetlerin sağlanması ve iyileştirilmesi, uygun yazılım 
sürümünün geliştirilebilmesi ile web-sitemizden ilettiğiniz iletişim taleplerine yanıt verilmesi ve 

web-sitemiz kapsamında sunulan hizmetlerin doğasından kaynaklanan yükümlülüklerin yerine 
getirilmesi amacıyla işlenmektedir. 

Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi: Kişisel verileriniz, Şirketimiz 
tarafından verilen hizmet, ürün ya da ticari faaliyete bağlı olarak değişkenlik gösterebilmekle; 
otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, ofisler, şubeler, bayiler, çağrı merkezi, internet 

sitesi, sosyal medya mecraları, mobil uygulamalar ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da 
elektronik olarak toplanabilecektir. Kişisel verileriniz yukarıda belirtilen kişisel veri işleme 
şartları ve amaçları ile işbu Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni’nde belirtilen 

amaçlarla işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir. 

Kişisel Verilerin Aktarıldığı Taraflar ve Aktarım Amacı: Kişisel verileriniz, işbu Kişisel 
Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni’nin birinci maddesinde yer alan amaçlar 
dâhilinde yurtiçi ve/veya yurt dışında bulunan grup şirketleri ve bağlı ortaklıkları ile 

hissedarlarımıza, iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, yetkili kamu kurumlarına ve özel kişilere 
aktarılabilecektir. 

 

 

 

 



KİŞİSEL VERİLERİN PAYLAŞIMI VE İŞLENMESİ HAKKINDA MUVAFAKATNAME: 

İşbu beyan ve onay formu, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve Bu Kanun 
Kapsamındaki Haklarla İlgili Aydınlatma Formunun, şirketimiz ile imzalamış olduğunuz her 

türlü hizmet sözleşmesi ve hizmet alımına yönelik taleplerinizin eki ve ayrılmaz bir parçasıdır. 

Şirkete iletmiş olduğum veya Şirket’in usul ve işlemleri çerçevesinde edindiği kişisel veri, 
biyometrik veri ve sağlık verisi dahil her türlü nitelikli kişisel veri, kurumsal, ticari ve diğer verinin 

aydınlatma formu kapsamında veri sorumlusu ve/veya veri işleyen olarak tamamen veya 
kısmen elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, değiştirilmesi, güncellenmesi, periyodik 

olarak kontrol edilmesi, yeniden düzenlenmesi, sınıflandırılması, işlendikleri amaç için gerekli 
olan ya da ilgili kanunda öngörülen süre kadar muhafaza edilmesi, kanuni ya da hizmete bağlı 
fiili gereklilikler halinde Şirketinizin birlikte çalıştığı ya da kanunen yükümlü olduğu kamu kurum 

ve kuruluşlarıyla ve/veya Türkiye'de veya yurt dışında mukim olan 3. kişi hizmet sağlayıcı, 
tedarikçi firmalar, sigorta şirketleri ve Şirketiniz ile paylaşılması, kanuni ya da hizmete bağlı fiili 

gereklilikler halinde yurtdışına aktarılması dahil olmak üzere işlenmesine, açık rızam olduğunu 
beyan ederim.  

İşbu beyan ve onay formunu, yüz yüze veya Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği'nin 4. 
maddesi'nin (c) bendi uyarınca, kısa mesaj, elektronik posta, internet, disk, CD, DVD, hafıza 
kartı ve benzeri her türlü araç veya ortamdan birini kullanarak okuyup, anladığımı ve bu şekilde 

alınan aşağıdaki beyanımın geçerli olduğunu kabul ediyorum. 

 


