
 

 

1  
 

D GAYRİMENKUL 

TRUMP ART GALLERY 

 KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ AYDINLATMA METNİ  

 

İşbu Aydınlatma Metni’nde, kişisel verilerinizin, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması 

Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuata uygun olarak, veri sorumlusu olan ve “Kuştepe Mah. 

Mecidiyeköy Yolu Cad. Trump Towers Kule 2 Kat:2 No:12 34387 Şişli/İstanbul” adresinde yer alan 

veri sorumlusu D Gayrimenkul Yatırımları Ve Ticaret A.Ş. (“Şirket” veya “D Gayrimenkul”) 

nezdinde işlenmesine ilişkin esaslar aşağıda belirtilmiştir.   

 

1. Elde Edilen Kişisel Verileriniz Hangi Amaçla İşlenmektedir?  

Şirketimiz tarafından gerçekleştirilen Trump Art Gallery etkinliği kapsamında toplanan 

kişisel verileriniz (ad-soyad, cep telefonu ve çocuk sayısı ile çocukların yaşları), etkinliğe 

katılım için başvurunuzun değerlendirilmesi, etkinliğin organizasyouna ilişkin faaliyetlerin 

yürütülmesi, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi ve onay vermeniz halinde tarafınıza ticari 

elektronik ileti gönderimi gerçekleştirilebilmesi amaçlarıyla işlenmektedir. Etkinlik alanında 

velisi olduğunuz çocuğunuza hitap edilebilmesi ve etkinlik alanında kontrol mekanizması 

oluşturulabilmesi amaçlarıyla çocuğunuzun kimlik kategorisinde yer alan kişisel verileri (ad 

ve soyad) işlenebilecektir. 

 

2. Elde Ettiğimiz Kişisel Verileriniz ve Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi Nelerdir? 

Kişisel verileriniz internet sitesi üzerinde yer alan form veya etkinlik alanında fiziki formlar 

aracılığıyla yarı otomatik yöntemlerle toplanmaktadır. Kişisel verileriniz tarafınıza ticari 

elektronik ileti gönderimi gerçekleştirilebilmesi ve çocuğunuza ait kişisel verilerin 

işlenebilmesi için Kanun’un md. 5/1 hükmü uyarınca açık rızanızın alınması hukuki sebebiyle 

ve Kanun’un md. 5/2 (f) hükmü uyarıca temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek 

kaydıyla meşru menfaatimiz için veri işlemenin zorunlu olması hukuki sebebiyle 

işlenmektedir.  Çocuğunuza ilişkin kişisel verilerin işlenmesine ilişkin açık rızanız etkinlik 

alanında alınacaktır. 

 

3. Elde Edilen Kişisel Verileriniz Kimlerle Paylaşılmaktadır? 

Elde edilen kişisel verileriniz etkinlik organizasyonunun gerçekleştirilebilmesi kapsamında 

tarafınızla iletişime geçebilmemiz için çalışmakta olduğumuz küratörlere aktarılabilmektedir. 

Ayrıca, kişisel verileriniz hukuka uygun talep edilmesi halinde kamu kurum ve kuruluşlarına 

da aktarılabilecektir. Tarafınıza ticari elektronik ileti gönderilmesi için onay vermeniz halinde 

kişisel verileriniz İleti Yönetim Sistemi A.Ş.’ye aktarılabilecektir. Kişisel verilerinizin aktarımı 

işleme amaçları ile paralel amaçlar doğrultusunda gerçekleştirilecektir. 

 

4. İşlenmekte Olunan Kişisel Verilerinize İlişkin Haklarınız Nelerdir? 

D Gayrimenkul tarafından elde edilen kişisel ve özel nitelikli kişisel verilerinize ilişkin olarak 

Kanun’un 11. maddesi uyarınca; 
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- Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini,  işlenmişse bilgi talep etme, 

- Kişisel verilerinizin amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenmeye, 

- Varsa yurtiçinde veya yurtdışında verilerin aktarıldığı üçüncü kişilerin kimler 

olduğunu öğrenmeye, 

- Kişisel verilerin eksik veya yanlış olması halinde bunların düzeltilmesini isteme, 

- Kişisel verilerinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde, 

işlenmiş olunan verilerinizin silinmesi veya yok edilmesini isteme, buna ilişkin 

taleplerinizin varsa verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 

- Münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun 

ortaya çıkmasına itiraz etme, 

- Kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın 

giderilmesini talep etme hakkınız bulunmaktadır. 

Yukarıda belirtilmiş bulunan haklarınıza ilişkin bilgi ve başvuru taleplerinizi Veri 

Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ uyarınca Şirketimize iletebilirsiniz. 

Başvurularınızı internet sitemizde yer alan Başvuru Formu’nu doldurarak “Kuştepe Mah. 

Mecidiyeköy Yolu Cad. Trump Towers Kule 2 Kat:2 No:12 34387 Şişli/İstanbul” adresine gönderme 

ve kvkk@trumpistanbul.com.tr e-posta adresine iletme yöntemi ile de bizlere 

yönlendirebilirsiniz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

https://www.trumpalisverismerkezi.com/ilgili-basvuru-formu-trump-towers-n-2020.pdf

