İşbu Aydınlatma Metni, Veri Sorumlusu sıfatıyla, ………………………………..adresinde mukim şirketimiz,
………………………………………… ŞTİ. işyerinde misafir olan ve wi-fi hizmetinden faydalanan gerçek kişilerin,
bu hizmetin sunumu esnasında internet kullanımı için doldurulan hotspot kullanıcı paneli aracılığıyla
paylaştıkları; T.C. Kimlik Numarası/Pasaport numarası, telefon numarası ve internet kullanımına dair
trafik bilgileri ile sınırlı olan kişisel verilerin işlenmesine ilişkin olarak, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin
Korunması Kanunu (KVKK) olmak üzere ilgili mevzuat kapsamında aydınlatma yükümlülüğünün yerine
getirilmesi amacıyla hazırlanmıştır. Şirketimizin kişisel verilerin korunmasına ilişkin politikaları
http://www....................com.tr/tr/kvkk/ adresinde yer almaktadır.
İşleme; KVKK’nın 3. maddesinde kişisel verilerin kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi,
değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle
getirilmesi, sınıflandırılması işlemleri olarak tanımlanmıştır.
A. KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ
Şirketimiz tarafından sağlanan kablosuz ağ internet hizmetlerinden, Şirketimiz yerleşkelerinde
faydalanan gerçek kişilerden, Hotspot uygulaması aracılığıyla 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan
Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun
kapsamında log kayıtlarının tutulması yükümlülüğü kapsamında elde edilen kişisel veriler; ‘‘Şirketimizin
faaliyetlerini mevzuata uygun yürütme yükümlüğü’’, ‘‘internet kullanıcısının temel hak ve
özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla şirketimizin meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu
olması’’, ‘‘hakkın tesisi, korunması ve kullanılması için zaruri olması’’ hukuki sebepleri ile işlenmektedir.
İnternet erişiminin kayıt altında tutulması (loglaması) 5651 Sayılı Kanun ile yasal bir zorunluluk olup bu
kapsamda şirketimizce; yasa dışı olarak belirlenen içeriklerin engellenmesi, zaman dilimi ile birlikte ağ
üzerinde yapılan tüm hareketlerin kaydedilmesi, ağa bağlı her bir cihazın ayırt edici kimlik bilgilerinin
(mac adreslerinin) tutulması, sunucu durumundaki ağ yapısının tüm iç ve dış trafiğinin tutulması
yükümlülüğümüze uygun davranılmaktadır. Şirketimiz internet ağına bağlanmanız durumunda internet
kullanıcısı olarak tarayıcı bilgileriniz, IP adresiniz ve web erişim log kayıtlarınız otomatik yollarla
toplanmakta, fiziki sunucu ve bulut sunucu üzerinde saklanmaktadır. Bu kapsamda kişisel verilerinizin
internet üzerinde karşılaşabileceğiniz dolandırıcılık girişimlerine karşı da korunması amaçlanmıştır.
B. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI
İnternet kullanıcısı olarak kişisel verileriniz, Şirketimiz tarafından, aşağıdaki nedenlerle KVKK’nın 5. ve
6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında işlenecektir.
1. İlgili Mevzuat gereği Kullanıcı ve Log bilgilerinin tutulması,
2. Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi,
3. Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi,
4. Hukuk İşlerinin Takibi ve Yürütülmesi,
5. Risk Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi,
6. Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi,
7. Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini,
8. 5651 Sayılı Kanun kapsamı ve sair tüm yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi.

C. KİŞİSEL VERİLERİN HANGİ AMAÇLARLA KİMLERE AKTARILABİLECEĞİ
Kişisel verileriniz; KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları
çerçevesinde Şirketimiz ilgili birimlerince işlenmekte ve aşağıda yer verilen taraflarla paylaşılmaktadır.
1. Talep edilmesi halinde Mahkeme, Savcılık, Emniyet Müdürlüğü gibi hukuken yetkili kamu ve özel
kurum ve kuruluşları ile faaliyetlerin ilgili mevzuata uygun yürütülmesi amacıyla;
2. Hukuki ihtilaf vuku bulması halinde Şirketimiz avukatlarıyla ve Şirketimizin hukuki menfaatlerinin
korunması amacıyla, Mahkeme, Savcılık, Emniyet Müdürlüğü, bağımsız denetçi gibi hukuken yetkili
kamu ve özel kurum ve kuruluşlarıyla,
3. 5651 Sayılı Kanun uyarınca logların tutulması amacıyla veri işleyen sıfatıyla hizmet alınan 3. Kişilerden
hizmet alımı amacıyla kurulan sözleşmenin ifası amacıyla paylaşılmaktadır.
D. KİŞİSEL VERİ SAHİBİ İLGİLİ KİŞİNİN HAKLARI
Kişisel veri sahibi “İlgili Kişi”, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. maddesinde yer verilen
haklarını ve taleplerini, http://www................com.tr/tr/kvkk-basvuru-formu/ adresinde yer alan
Başvuru Formunu usule uygun olarak doldurmak suretiyle bildirebilecektir.

