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FAVORİ ÇUKUROVA HAVALİMANI İŞLETMECİLİĞİ ANONİM 
ŞİRKETİ KİŞİSEL VERİ İŞLEME VE SAKLAMA  

AÇIK RIZA METNİ 
 

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (Bundan sonra “Kanun” olarak anılacaktır.) 
Uyarınca veri sorumlusu sıfatını haiz Favori Çukurova Havalimanı İşletmeciliği Anonim 
Şirketi (Bundan sonra “Şirket” olarak anılacaktır.) olarak Kanun kapsamında tanımlanan İlgili 
Kişilerden biri (Müşterimiz/Tedarikçimiz/Başvuran) olmanız nedeniyle nedeniyle Kanun 
kapsamında istisnaya giren (Kanun gereği açık rızanın alınmasını gerektirmeyen haller ya da 
sözleşmenin kurulması için gerekli olması veya veri sorumlusunun meşru menfaati) haller 
haricinde, kişisel verilerinizin işlenebilmesi için aşağıdaki hususlara ilişkin açık rızanızı 
aşağıdaki gibi bildirmenizi talep ediyoruz: 

Şirketinize vereceğim ve verdiğim siparişlerin değerlendirilmesi, fiyat teklifinin 
verilebilmesi, aramıza sözleşmenin kurulabilmesi, sözleşmeden doğan yükümlülüklerin 
yerine getirilebilmesi, talebim yerine getirilebilmesi, tarafıma bilgi verilebilmesi, 
yaptığım başvurunun amacaına yönelik tarafıma dönüş yapılabilmesi ya da talebimin 
değerlendirilebilmesi, hizmet veya ürün karşılığı yapacağım ödemenin yönteminin 
belirlenmesi, ödeme işlemlerinin gerçekleştirilebilmesi, fatura düzenlenebilmesi, 
siparişimin adresime ya da belirteceğim adrese teslim edilebilmesi, ürün ve hizmet 
taleplerimin yerine getirilebilmesi ve süreç takibinin yapılabilmesi, ürün teslimi ya da 
hizmet bitiminde talep ve şikayet süreçlerinizin yürütülebilmesi, 6698 Sayılı kanun 
kapsamında sahip olduğum haklar çerçevesinde tarafıma cevap verilebilmesi 
amaçlarıyla:   
                   Adımı soyadımı, müşteri ID, reklam ID/kimliği tanımlayıcılarımı, 
cinsiyetimi, yaşımı, profil fotoğrafımı, cep telefonu numaramı,  e-posta adresimi, 
adresimi, ödemelerimi ve ödeme yöntemlerine ilişkin bilgilerimi, alışveriş/sipariş 
geçmişimi, sipariş bilgimi, sipariş sayımı, aplikasyon kullanım bilgilerimi, fatura 
bilgilerimi, talep/şikayet bilgilerimi, Lokasyon (konum) bilgilerimi, Şirketiniz 
tarafından işlenmesine ve muhafaza edilmesine açık rıza gösterdiğimi beyan ediyorum.  

Şirketiniz tarafından “6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Müşteri 
Aydınlatma Metni” ile bilgilendirildiğimi, yukarıda yer alan hususlar doğrultusunda  bilerek ve 
isteyerek kişisel verilerimin işlenmesine açık rıza gösterdiğimi kabul ve beyan ederim. Bu 
belgeyi internet ya da dijital ortamda onaylamam halinde işbu metnin açılması linkini sağlayan 
kutucuğu işaretlemem halinde bu belgenin tarafımca ıslak imza altına alınmış gibi hüküm 
doğuracağını ve Şirket dijital kayıtlarının esas alınacağını biliyorum ve kabul ediyorum. 

 

                                                                                                                Tarih 

                                                                                                         ……/……/……. 

                                                                                                              Ad Soyad 

 

                                                                                                         Kabul Ediyorum.                                                                                 


