KAYIP BULUNTU EŞYANIN KABUL / TESLİMİNE İLİŞKİN KİŞİSEL VERİLER
AYDINLATMA METNİ
Muğla Dalaman Havalimanı İç ve Dış Hatlar Terminal Binaları 48770 Dalaman/MUĞLA/TÜRKİYE adresinde
bulunan/mukim YDA Havalimanı Yatırım ve İşletme A.Ş. olarak;
“Ad, Soyad, TC Kimlik No, Pasaport No” gibi kimlik bilgilerinizi, eşyanın üçüncü bir kişi tarafından teslim
alınması halinde bu kişinin “Ad, Soyad, TC Kimlik No, Pasaport No” gibi kimlik bilgilerinin yer aldığı
vekaletname, nüfus cüzdanı, ehliyet, pasaport veya başkaca bir resmi belgeyi



Kişilerin kimlik tespitini yapabilmek ve
Eşyanın doğru kişiye uygun şekilde temin edilmesini sağlamak

amaçlarıyla sınırlı olarak kullanmaktayız.
Bu bilgilerinizi, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Terminal İşletmeciliği Uygulama Esasları Talimatı (SHT-33BTerminal) uyarınca kayıp buluntu eşyaların teslimine ilişkin tutanak düzenlemeye ilişkin hukuki yükümlülüğümüz
kapsamında Kişisel Verilerin Korunması Kanunu madde 5/2(ç)’de belirtilen hukuki yükümlülüğün yerine
getirilmesi sebebine dayalı olarak işliyoruz.
Bu haklarınıza ilişkin taleplerinizi http://www.yda.aero internet sitemizdeki aydınlatma metnini okuyarak ve
başvuru formunu doldurarak iletebilirsiniz.
YDA Havalimanı Yatırım ve İşletme A.Ş.

INFORMATIVE TEXT FOR THE PERSONAL DATA REGARDING ACCEPTANCE/DELIVERY
OF THE LOST AND FOUND GOODS
We, as YDA Havalimanı Yatırım ve İşletme A.Ş., located/resident in the address Muğla Dalaman Airport
Domestic and International Terminal Buildings 48770 Dalaman/MUĞLA/TURKEY; use in a limited way:
Your identity information such as “Name, Surname, Identity number of the Republic of Turkey, Passport
Number”, in case where the goods are received by the third parties, the power of attorney, identity card, driving
license, passport or any other official document including the identity information of such person such as
“Name, Surname, Identity number of the Republic of Turkey, Passport Number”, for the purposes:



To be able to identify the person,
To ensure that goods are properly delivered to the right person.

We process such information on the basis of the reason for the fulfillment of the legal obligation referred to in
the article 5/2(ç) of the Law on Personal Data Protection within the scope of our legal obligation related to the
regulation of a minute regarding the delivery of the lost or found goods in accordance with the Guidelines for
Application Principles (SHT-33B-Terminal) of the General Directorate of Civil Aviation Terminal Management.
You can submit your requests in relation to these rights, by reading the informative test on our website in
http://www.yda.aero and by filling in the application form.
YDA Havalimanı Yatırım ve İşletme A.Ş.

FR.BG.24

REV:00/01.10.2018

