Aydınlatma Metni
1. Giriş
İşbu Aydınlatma Metni; İGA Havalimanı İşletmesi A.Ş. (“Şirket”) olarak yolcularımız ve
ziyaretçilerimiz olan gerçek kişilere ait kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması
Kanunu (“KVKK”) ve Avrupa Veri Koruma Tüzüğü (“GDPR”) başta olmak üzere ilgili
mevzuata uygun olarak işlenmesinin ve verisi işlenen ilgili kişilerin haklarını etkin şekilde
kullanabilmelerinin sağlanması amacıyla hazırlanmıştır. Şirketimiz ile paylaşılmış olan tüm
kişisel veriler hukuka uygun bir şekilde, faaliyet ve hizmet amaçlarımız ile bağlantılı ve ölçülü
olarak işlenebilecektir.
2. Kişisel Verilerin İşlenmesi Amaçları
Şirket tarafından yolcu ve ziyaretçileri bilgilendirme ve yönlendirmeye ilişkin yapılan görüntülü
görüşmeye ilişkin video kaydına ait kişisel verileriniz, kişilerin seyahatini kolaylaştırmak,
yolcuların/ziyaretçilerin danışmanlık ihtiyaçlarının karşılanması ve bu konuda
yolculara/ziyaretçilere ihtiyaç duydukların yardımın sağlanabilmesi, yolcular/ziyaretçiler ile
iletişime geçilebilmesi, yolcular/ziyaretçiler ile şirket arasında gerçekleşen görüşmenin içeriği
ile ilgili olarak veya yolcunun/ziyaretçinin yardım talebinin gereği olarak yapılan iş ve işlemler
nedeniyle ileride Şirket ile yolcu/ziyaretçi arasında çıkabilecek olası uyuşmazlıkların
çözümlenebilmesi, yolcuların/ziyaretçilerin hukuki zeminde kendisine tanınan haklarını
kullanması ve Şirket’in hukuki zeminde kendisine tanınan haklarını kullanması amaçlarıyla,
KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartlarına uygun olarak
işlenecektir.
3. Kişisel Verilerinizin Aktarılması
Kişisel verileriniz Kanuni yükümlülüğün yerine getirilmesi amacıyla yetkili resmi kurum ve
kuruluşlar ile kanunen yetkilendirilmiş özel kişilere aktarılabilecektir.
4. Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi
Kişisel verileriniz, şirketimiz tarafından otomatik veya otomatik olmayan yöntemlerle; dijital
olarak toplanmaktadır. Söz konusu kişisel verilerinizin Şirket tarafından işlenmesindeki hukuki
sebepler; KVKK’nın 5. maddesinin birinci fıkrası ve 6. maddesinin ikinci fıkrası uyarınca
vermiş olduğunuz açık rıza ile 5. Maddesinin ikinci fıkrasının c, e ve f bentlerindeki istisnai
durumlardır.
Kişisel verileriniz belirtilen hukuki sebeplerle başta, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması
Kanunu ve Avrupa Birliği Genel Veri Koruma Tüzüğü olmak üzere yürürlükte olan her türlü
mevzuata uygun şekilde aynı zamanda işbu Aydınlatma Metni’nin 2. ve 3. maddelerinde
belirtilen amaçlarla toplanmaktadır.
5. Veri Sahibinin md.11’de Belirtilen Hakları
İlgili kişi olarak Kanun’un 11. maddesinde düzenlenen haklarınızı kullanmak amacıyla,
kvkk@igairport.aero adresi üzerinden mail ve Tayakadın Mahallesi, Terminal Caddesi No:1,
34283 Arnavutköy/İstanbul adresi üzerinden posta yoluyla başvuruda bulunmanız mümkündür.

