Turkish Airlinesin henkilötietojen suojausilmoitus henkilöllisyys- tai
passitietojen käsittelystä
Turkish Airlines rekisterinpitäjänä haluamme ilmoittaa sinulle ensisijaisesti Turkin henkilötietojen suojalain nro. 6698 (˝laki˝),
asiaankuuluva lainsäädäntö ja EU: n yleinen tietosuoja-asetus (˝GDPR˝), jotka koskevat henkilötietojesi käsittelyä, jotka on kerätty
tarjotaksemme matkapalveluja arvostetuille asiakkaillemme, kuten lipunmyynti, matkatavarat / löydetyt tavarat. , lennolle pääsy ja
henkilöllisyyden / passin / viisumin / oleskeluluvan jne. voimassaolon tarkistaminen, kuten meidän on pakko, arvioida pyyntösi ja
valituksesi, suorittaa maksutapahtumia, kuten maksu / korvaus / siirto / jäsenyys, varmistaa asiakastyytyväisyys. Tarkempia tietoja
henkilötietojesi käsittelystä saat Türk Hava Yolları Anonim Ortaklığı -tietosuojailmoituksesta henkilötietojen käsittelystä ja
suojaamisesta, joka on julkaistu osoitteessa https://www.turkishairlines.com/en-tr/legal-notice/privacy-policy/index.html.
Tarkempia tietoja GDPR: stä saat Turkish Airlinesin GDPR: n tietosuojailmoituksesta, joka on julkaistu osoitteessa
https://www.turkishairlines.com/en-tr/legal-notice/gdpr-privacy-notice.
 Miksi käsittelemme henkilötietojasi? Henkilötietojasi käsitellään tarvittavien rekisterien ja asiakirjojen valmistelemiseksi
lentotoiminnan suorittamiseksi kansallisen / kansainvälisen lainsäädännön, kansallisten / kansainvälisten lentosääntöjen
säännösten mukaisesti, siviili-ilmailuviranomaisten määrittelemien sääntöjen mukaisesti ja täyttämällä kohdemaan valvojien /
viranomaisten antamat suulliset / kirjalliset ohjeet asiaankuuluvien tutkimusten ja vahvistusten tekemiseen matkustajamme
matkustusasiakirjoista (kuten passin voimassaolo, kausi, viisumin päivämäärät, oleskelulupa jne.), pitämään kirjaa näistä kokeista,
suorituksista lain edellyttämät velvollisuudet, kuten raportointi, kirjanpito, tietojen toimittaminen, verovelat, kansainväliset
seuraamukset ja muut velvoitteet, turvallisuuden noudattaminen, matkatavaroiden / löydettyjen tavaroiden menettelyt, kuten
havaitseminen / jäljittäminen / toimitus, tapahtumien kuten maksun / korvauksen / siirron / jäsenyys, asiakastyytyväisyyden
varmistaminen, tarvittavien syiden tekeminen ja antaa tietoja matkastasi sekä vastaanottaa pyyntösi, valituksesi ja mielipiteesi.
 Kenelle siirrämme henkilötietosi ja miksi? Tietyissä olosuhteissa, yllä lueteltujen tarkoitusten mukaisesti, voimme siirtää
käsittelemämme henkilötietosi kolmansille osapuolille, jotka asuvat rajojen sisällä tai ulkomailla, kansallisen ja kansainvälisen
oikeuden, erityisesti lain 8 ja 9 §, mukaisesti. Kolmannet osapuolet, jotka voimme siirtää tietojasi, voidaan luokitella seuraavasti: ulkomaiset maat, joissa kuljetus tapahtuu, sekä kansallisten tai kansainvälisten lakien valtuuttamat yksityiset ja julkiset laitokset,
- rajojemme sisällä tai ulkomailla asuvat liikekumppanimme tai toimittajamme, -ryhmäyhtiöt, -toimittajat,


Miten keräämme henkilötietosi? Henkilötietojasi voidaan kerätä toimistoissamme, pöydillämme, lähtöselvitystiskeillämme
painettujen asiakirjojen ja / tai tähän tarkoitukseen tarkoitettujen sähköisten tai online-järjestelmien välityksellä ja käsitellä
kansallisen / kansainvälisen lainsäädännön, erityisesti perustietojen, säännösten mukaisesti. lain 4 §: n periaatteita vain, jos yksi
tai useampi laissa säädetty ehto on olemassa. Jos saamme henkilöllisyytesi / passikuvasi, kyseisiä tietoja käytetään vain edellä
mainittujen velvoitteiden täyttämiseen ja tietojen / asiakirjojen toimittamiseen kohdemaan toimivaltaisille julkisille laitoksille,
järjestöille ja sääntelyviranomaisille näiden pyynnöstä, ja nämä tietueet käsitellään tietojen minimoinnin ja tietoturvan
periaatteiden mukaisesti, ja nämä tietueet poistetaan toimintaprosessien ja oikeudellisten velvoitteiden päättymisen jälkeen.



Mikä on oikeusperustamme henkilötietojesi käsittelylle? Lain mukaan henkilötietoja voidaan käsitellä vain, jos vähintään yksi lain
5 ja 6 §: ssä säädetyistä ehdoista ja / tai kansainvälisen lainsäädännön edellyttämä. Tässä suhteessa turkkilaisina lentoyhtiöinä
voimme luottaa erilaisiin oikeusperustoihin, mukaan lukien: i) siitä nimenomaisesti säädetään laeissa, ii) tarpeesta luoda
sopimussuhde kanssasi ja täyttää sopimuksen mukaiset velvollisuutemme (säännös lentoliikennepalvelujen ja muiden siihen
liittyvien palvelujen osalta) iii) kansallisten ja kansainvälisten määräysten mukaisten velvoitteiden noudattaminen ja iv) oikeutetut
etumme edellyttäen, että näillä intresseillä ei ole kielteistä vaikutusta asiakkaidemme perusoikeuksiin ja -vapauksiin.

 Mitkä ovat oikeutesi rekisteröityinä? Rekisteröityinä sinulla on oikeus useisiin lain 11 §: n mukaisiin oikeuksiin henkilötietoihisi
liittyen. Haluamme kertoa sinulle oikeuksista, joihin sinulla on oikeus, ja tavoista, joilla voit käyttää niitä. Lain 11 §: n nojalla sinulla
on seuraavat oikeudet: 1) Selvitä, käsitelläänkö sinua koskevia tietoja, 2) Pyydä lisätietoja, jos sinuun liittyviä henkilötietoja on
käsitelty, 3) Opi henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja käsitelläänkö tietoja tämän tarkoituksen mukaisesti 4 ) Opettele kolmannen
osapuolen vastaanottajat, joille tietoja luovutetaan maassa tai ulkomailla. 5) Pyydä käsittelemiesi henkilötietojen oikaisua, jotka
ovat puutteellisia tai virheellisiä, ja pyydä tällaista prosessia ilmoittamaan kolmansille henkilöille, joille henkilötietoja siirretään, 6)
Pyydä henkilötietojen poistamista tai tuhoamista siinä tapauksessa, että tietoja ei enää tarvita siihen tarkoitukseen nähden, jota
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varten henkilötiedot on kerätty huolimatta siitä, että niitä käsitellään lain ja muiden sovellettavien lakien mukaisesti, ja pyydä
tällaista prosessia ilmoitettu kolmansille henkilöille, joille henkilötietoja siirretään, 7) vastustaa negatiivisia seurauksia, jotka olet
kokenut käsiteltyjen henkilötietojen analyysin seurauksena b y vain automaattisesti, 8) vaatia korvausta vahingoista, jotka olet
kärsinyt laittoman käsittelyn seurauksena. 9) Jos sinulla on GDPR, käy osoitteessa https://www.turkishairlines.com/en-pl/legalnotice/gdpr-privacy-notice/ saadaksesi lisätietoja oikeuksistasi.
 Sinulla on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle, jos katsot, että henkilötietojen käsittelyssä on loukattu tietosuojaasetukseen perustuvia oikeuksiasi. Suomessa valvova viranomainen on tietosuojavaltuutettu (www.tietosuoja.fi).
 Rekisteröidyn oikeuksien käyttäminen: Voit helposti käyttää yllä mainittuja oikeuksiasi ja välittää niihin liittyvät pyynnöt meille
helposti alla olevien yhteystietojen kautta. Edellä lueteltuja oikeuksia koskevat rekisteröidyn pyynnöt on tehtävä viimeistään
kolmenkymmenen päivän kuluessa laissa säädettyjen rajoitusten mukaisesti. Rekisteröidyn pyynnöt on periaatteessa tehtävä
maksutta. Turkish Airlines pidättää kuitenkin itsellään oikeuden vaatia hallintoneuvoston määräämästä hinnasta maksua, jos
pyyntö edellyttää lisäkustannuksia. Yrityksemme voi pyytää tiettyjä tietoja rekisteröidyltä selvittääkseen, onko hakija todella
rekisteröity, ja hakijalle voidaan osoittaa lisäkysymyksiä hakemuksiin liittyvien asioiden selventämiseksi.
 Rekisterinpitäjä ja yhteystiedot: THY A.O. Genel Yönetim Binası Yesilkoy Mah. Havaalanı Cad. No: 3/2 34149
Bakırköy/İstanbul/Türkiye, Tel: 00 90 212 463 63 63
 Ota meihin yhteyttä: https://www.turkishairlines.com/en-tr/any-questions/customer-relations/index.html
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