NAHİTA RESTORAN İŞLETMECİLİĞİ VE YATIRIM A.Ş.
KİŞİSEL VERİLERİNİN İŞLENMESİ AYDINLATMA METNİ
a) Veri Sorumlusu
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“6698 sayılı Kanun”) uyarınca, kişisel verileriniz;
Veri Sorumlusu olarak Nahita Restoran İşletmeciliği Ve Yatırım A.Ş. (“D.ream”) tarafından,
detayları www.d-ream.com.tr adresinde yer alan “Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması
Politikası”nda, özet olarak aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.
b) Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği
Toplanan kişisel verileriniz aşağıda yer alan amaçlarla; 6698 sayılı Kanun’un 5 ve 6.
maddelerinde
belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde işlenebilecektir:
· Kurumsal iletişim faaliyetlerinin, müşteri/potansiyel müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin
planlanması ve/veya icrası,
· Anket ve müşteri memnuniyeti araştırmaları,
· Talebiniz doğrultusunda irtibata geçilerek, talep edilen ürün ve/veya hizmetle ilgili olarak her
türlü iletişim yapılması/ her türlü elektronik iletişim yapılması ve diğer iletişim mesajlarının
gönderilmesi,
· Müşteri memnuniyeti sağlanabilmesi amacıyla yeme içme tercihlerinin sisteme kaydedilmesi ve
kaydedilen verilerin analiz edilmesi,
c) Kişisel Verilerin Hangi Hukuki Nedenlerle İşleneceği
Kişisel verileriniz; Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5inci maddesinin 2nci fıkrasının (a)
bendinde belirtilen “Kanunlarda açıkça öngörülmesi”, (c) bendinde belirtilen “Sözleşmenin
kurulması ve ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması nedeniyle tarafınıza ait kişisel verilerin
işlenmesinin gerekli olması” ve (f) bendinde belirtilen “İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine
zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu
olması” ve açık rıza vermeniz halinde bu açık rızanın bulunması hukuki sebeplerine dayalı olarak,
elektronik olarak toplanmaktadır.
d) İşlediğimiz Kişisel Veri Kategorileriniz
Kişisel verilerinizden aşağıdaki kategorilerde yer alanlar, “Doğuş Teknoloji” tarafından
işlenmektedir:
· Kimlik verisi (Ad, soyad, TC kimlik numarası)
· İletişim bilgisi (Mobil telefon numarası, E-posta adresi)
· İşleme ilişkin fiş /ve fatura içeriklerinde yer alan bilgiler (Tüketilen ürün bilgiler, Restoran
ziyaret tarih ve saati, Ödeme bilgileri)
e) İşlenen Kişisel Verilerinizin Aktarılabileceği Alıcı Grupları ve Hangi Amaçla
Aktarılabileceği
Toplanan kişisel verileriniz;
· Raporlama faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi amacıyla Dream’in ilgili departmanlarına,

· Verilerin toplanması ve analiz faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi amacıyla Doğuş Teknoloji’nin ilgili
departmanlarına,
· “Kişisel Verilerin İşlenmesi Rıza Metni”’nde belirtilen işleme amaçlarına izin vermeniz
durumunda d.ream grubu markalarına, aktarılmaktadır.
d.ream grubu marakalarına www.d-ream.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz.
f) Kişisel Verilerinizin Güvenliğini Sağlamak Amacıyla Aldığımız Tedbirler
İşlediğimiz kişisel verilerinizin güvenliğine ilişkin olarak detaylı bilgiler, www.d-ream.com.tr
adresinde yer alan “Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Politikası”nda yer almaktadır.
g) Kişisel Verilerinizin Saklanma Süreleri
Kişisel verileriniz, D.ream’in Kişisel Verilerin Saklanması ve İmha Edilmesi Politika belgesinde
belirtilen süreler boyunca muhafaza edilir. Kişisel veri saklama sürelerimizi aşağıdaki şekilde
özetlemek mümkündür:
· Kişisel verinin işleme amacının gerekli kıldığı sürece,
· 5549 Sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun’un md.8’e göre kimlik
tespitine ilişkin belgelerin son işlem tarihinden itibaren 10 yıl süre ile muhafaza edilmektedir.
h) İlgili Kişi Olarak 6698 sayılı Kanun’un 11. maddesinde Sayılan Haklarınız
Bizimle paylaşmış olduğunuz kişisel verileriniz üzerinde 6698 Sayılı Kanun md. 11 uyarınca sahip
olduğunuz haklar aşağıdaki gibidir:
a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını
öğrenme,
ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış̧ işlenmiş̧ olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
e) 7nci maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini
isteme,
f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere
bildirilmesini isteme,
g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin
kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın
giderilmesini talep etme.
Bu haklarınızı kullanmak için web sitemizde (www.d-ream.com.tr) Kişisel Verilerin Korunması
bölümü altında yer alan “Başvuru Formunu” ve bu formda belirtilen yöntemleri kullanarak bizimle
her zaman irtibata geçebilirsiniz.
i) Vermiş olduğunuz onaylarınızı geri almak için;

KVKK kapsamında D.ream grubu şirketlerine vermiş olduğunuz onaylarınızı dilediğiniz zaman geri
alabilirsiniz.
o Ticari elektronik ileti onayını geri almak için tarafınıza gönderilen sms veya e-postalardaki
süreçleri takip ediniz. o Kişiselleştirilmiş reklamcılık uygulamaları onayınızı düzenlemek veya geri
almak için www.d-ream.com.tr adresinde yer alan “Çerez Politikamız”dan ulaşabilirsiniz.
o Kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin açık rızanızı geri almak için ayrıca dilediğiniz zaman
KisiselVerilerim@d-ream.com.tr adresine e-posta gönderebilirsiniz

