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HANNOVER MESSE ANKİROS FUARCILIK A.Ş. 

GİZLİLİK POLİTİKASI 

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ HAKKINDA 

BİLGİLENDİRME METNİ 

Bilindiği üzere kişisel verilerin işlenmesinde başta özel 

hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlükle-

rini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin 

yükümlülükleri ile uyacakları usul ve esasları düzenlemek ama-

cıyla çıkarılan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 

07/04/2016 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe gir-

miş bulunmaktadır. 

Hannover Messe Ankiros Fuarcılık A.Ş. olarak kişisel ve-

rilerinizin depolanması ve korunması hususunda mevzuat hü-

kümlerine uyuma azami hassasiyet göstermekte ve şirketimiz 

hizmetlerinden faydalanan kişiler ve çalışanlarımızın kişisel ve-

rilerinin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uy-

gun olarak işlenerek, muhafaza edilmesine büyük özen göster-

mekteyiz. Bu sorumluluğumuzun tam olarak ifası amacına yöne-

lik olarak, kişisel verilerinizin aşağıda açıklanan şekilde ve mev-

zuat hükümleri doğrultusunda işlendiğini bilgilerinize sunuyo-

ruz. 

Hannover Messe Ankiros AŞ düzenlediği fuarlara Katı-

lım Sözleşmesinde karşılıklı kabul edilen şartlar ile aldığı müşte-

rileri ve bu kurumların temsilcileri ile iletişim kurarak faaliyetini 

yürütmektedir. Etkinliklerimize bugüne kadar yurt içinden ve dı-

şından katılmış, katılmayı planlamış, bilgi almış, ziyaret etmiş, 

web sitelerimizden abone olmuş, sosyal medya hesaplarımızla 

bağlanmış, telefon ile aramış ve aranmış kişilerin Kurumsal bil-

gileri ve/veya kişisel bilgilerinden oluşan iletişim arşivi faaliyet-

lerimizde işlenmektedir. 

1. Kişisel Verilerin Toplanması, İşlenmesi ve İşleme Amaç-

ları 

Kişisel verileriniz, ANKİROS AŞ tarafından sürdürülen 

ticari faaliyet olan Sektörel Endüstri Fuarlarının organizasyon 

aşamalarında otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, çe-

şitli vasıtalar ile sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabil-

mektedir. Şirketimizin hizmetlerinden yararlandığınız müddetçe 

oluşturularak ve güncellenerek kişisel verileriniz kullanılabil-

mektedir. Ayrıca, Şirket hizmetlerini kullanmak niyetiyle inter-

net sayfamızı ve sosyal medya kanallarımızı kullandığınızda, 

Şirketimizi veya internet sitemizi ziyaret ettiğinizde, Şirketimi-

zin düzenlediği fuar veya organizasyonlara katıldığınızda kişisel 

verileriniz kullanılabilmektedir. 

Toplanan kişisel verileriniz, Şirketimiz tarafından orga-

nize edilen ticari sektör fuar hizmetlerinden sizleri en üst sevi-

yede faydalandırmak için gerekli çalışmaların kadromuz ve iş bi-

rimlerimiz tarafından yapılması, Şirketimiz tarafından sunulan 

hizmetlerin sizlerin istek ve önerilerinize, piyasa koşullarına 

göre yenilenmesi, verilecek hizmetlerde azami verimin sağlan-

ması, amacıyla KVK Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirti-

len kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenecektir. 

2. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Nasıl Aktarılabileceği; 

Şirketimiz düzenlediği fuarların verimliliği, etkinliğinin 

devamlılığı, katılımcıların beklentilerinin karşılanması, fuardan 

tatmin ayrılmış katılımcı ve ziyaretçi sayısının artırılması esas 

amacımızdır. 

Toplanan kişisel verileriniz; Şirketimiz tarafından sunu-

lan hizmetlerin güncellenmesi, verilecek hizmetlerde azami veri-

min sağlanması, huzur ve güvenin uygulanması amaçlarıyla iş 

ortaklarımıza, sizlere daha iyi hizmet sunmak adına hizmet 

PRIVACY POLICY of HANNOVER MESSE ANKİROS  

FUARCILIK A.Ş. 

ACKNOWLEDGEMENT TEXT ABOUT PROCESS OF 

PERSONAL DATA 

As is known, the Personal Data Protection Law no. 6698 

passed in order to protect basic rights and freedoms of people es-

pecially the right of privacy during the process of personal data 

and determine the obligations of natural and legal persons as 

well as principles and procedures that they should obey entered 

into force after it was published in the Official Gazette dated 

7/4/2016. 

Hannover Messe Ankiros Fuarcılık A.Ş. has been dis-

playing maximum sensitivity to comply with legislation provi-

sions about storage and protection of personal data and showing 

extreme care to process and preserve the personal data of per-

sons who use our services and our staff in accordance with the 

articles of Personal Data Protection Law no. 6698. In line with 

our purpose of completely perform this responsibility, we would 

like to submit information mentioned below concerning how 

your personal data is processed and which legislation provisions 

are applied during this process.  

Hannover Messe Ankiros Fuarcılık A.Ş. has been carry-

ing its activities by establishing communication with its custom-

ers that signed Participation Agreement after approval of its con-

ditions by both parties and persons who represent these compa-

nies or institutions. Communication archive including corporate 

and/or personal data of those who participated in our activities 

abroad or home till today, planned to participate, visited fairs, 

subscribed to our websites, shared our social media accounts, 

contacted our company or received phone calls from our com-

pany are processed as a part of our business activities. 

1. Collection, Process and Process Purpose of Personal Data 

Your personal data may be collected verbally, in writing 

or electronically through automatic or non-automatic methods 

during different stages of Sectoral Industry Fairs organized by 

Hannover Messe Ankiros Fuarcılık A.Ş. Your personal data can 

be stored and updated as long as you continue to use the services 

of our company. Moreover, your personal data can be used when 

you visit our website and social media accounts with the purpose 

of using our services, when you visit our company or web-page 

and participate in fairs or other activities organized by our com-

pany. 

Collected personal data are processed in accordance with 

the conditions and purposes of personal data process mentioned 

in the Articles 5 and 6 of Personal Data Protection Law by our 

staff and business units in order to keep updated of our business 

services according to your demands and suggestions, as well as 

market conditions and maximize your benefit from commercial 

sector fair services organized by our company. 

2. How to Transfer Processed Personal Data and To Whom; 

Our main purpose is to maintain the sustainability of 

productivity and effectiveness of fairs organized by our com-

pany, fulfill the expectations of participants and increase the 

number of satisfied exhibitors and visitors. 

Your personal data can be transferred in accordance with 

terms and conditions of processing personal data mentioned in 

the Articles 8 and 9 of Personal Data Protection Law to our busi-

ness partners with the purpose of updating services offered by 

our company, maximizing the quality of our services and main-

taining the sustainability of safe and secure implementations; to 
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aldığımız şirketlere, kanunen yetkili kamu kurumları, KVK Ka-

nunu’nun 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme 

şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir. 

Düzenlediğimiz fuarların duyurularında, web sayfala-

rında, katılımcı listelerinde, Fuar Katılımcı Kataloglarında eğer 

Ticari katılımcı kurumu temsil ediyorsanız Fuar Katılımı Sözleş-

mesinde belirtilen çerçevede kişisel bilgileriniz kullanılabilecek-

tir. 

3. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi; 

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı ya da elektronik 

ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar doğrultusunda Şirketçe 

sunduğumuz hizmetlerin belirlenen yasal çerçevede sunulabil-

mesi ve bu kapsamda Şirketimizin yasadan doğan mesuliyetle-

rini eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirebilmesi gayesi ile 

edinilir. Bu hukuki sebeple toplanan kişisel verileriniz KVK Ka-

nunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme 

şartları ve amaçları kapsamında bu metnin (1) ve (2) numaralı 

maddelerinde belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve aktarıla-

bilmektedir. 

4. Kişisel Veri Sahibinin KVK Kanunu’nun 11. maddesinde 

Sayılan Hakları; 

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin talepleri-

nizi, işbu Bilgilendirme Metninde aşağıda düzenlenen yöntem-

lerle Şirketimize iletmeniz durumunda Şirketimiz talebin niteli-

ğine göre en kısa sürede sonuçlandıracaktır. Bu kapsamda kişisel 

veri sahipleri; 

• Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, 

• Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, 

• Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uy-

gun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, 

• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı 

üçüncü kişileri bilme, 

• Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde 

bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan iş-

lemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildiril-

mesini isteme, 

• KVK Kanunu’nun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uy-

gun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerekti-

ren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin si-

linmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda ya-

pılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere 

bildirilmesini isteme, 

• Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle 

zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme 

haklarına sahiptir. 

KVK Kanunu’nun 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, 

yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, ya-

zılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer 

yöntemlerle Şirketimize iletebilirsiniz. 

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi 

tespit edici gerekli bilgiler ve kullanmak istediğiniz hakkınıza 

yönelik açıklamalarınızla birlikte talebinizi, KVK Kanunu’nun 

11’inci maddesinde belirtilen hangi hakkınızın kullanımına iliş-

kin olduğunu da belirterek Hannover Messe Ankiros AŞ, Prof. 

Dr. Aziz Sancar Cad. No: 6/2, 06680, Çankaya, Ankara, Tür-

kiye; Tel:+90 (312) 439 67 92; Faks: +90 (312) 439 67 66;  

ankiros@ankiros.com, adresine iletebilirsiniz. 

companies and to authorized state offices defined by law with 

the purpose of offering better service to our customers. 

If you are representing an exhibiting company; in fair an-

nouncements, websites, exhibitor catalogues and directories, 

your personal information might be used within the framework 

of principles defined in the Fair Participation Agreement. 

3. Method and Legal Reason of Personal Data Collection; 

Your personal data can be collected in all kinds of writ-

ten, or electronic environment in line with the purposes men-

tioned above with the purpose of offering our services within the 

defined in legal framework and allowing our company to fully 

and correctly establish its responsibility defined by law. Your 

personal data collected in line with aforementioned legal reason 

can be processed and transferred due reasons defined in the arti-

cles (1) and (2) of this text in accordance with conditions and 

purposes of process of personal data set out in the Articles 5 and 

6 of Personal Data Protection Law. 

4. Rights of the Owner of Personal Data Defined in Article 

11 of Personal Data Protection Law; 

If you submit your demands concerning your rights as the 

owner of personal data according to the methods mentioned be-

low, our Company will respond in the shortest time possible ac-

cording to the nature of your demand. Within this framework, 

owners of personal data have the right to; 

• Learn whether or not her/his personal data have been pro-

cessed; 

• Request information as to processing if her/his data have 

been processed; 

• Learn the purpose of processing of the personal data and 

whether data are used in accordance with their purpose; 

• Know the third parties in the country or abroad to whom 

personal data have been transferred; 

• Request of correction in case personal data are processed 

incompletely or inaccurately and request notification of the 

rectifications made to the third parties to whom personal 

data have been transferred; 

• Request of deletion or destruction of personal data within 

the framework of the conditions set forth in Personal Data 

Protection Law and request notification of the operations 

made as per indents and to third parties to whom personal 

data have been transferred; 

• Request compensation for the damages in case the person 

incurs damages due to unlawful processing of personal 

data 

Pursuant to 1st clause of Article 13 of the Personal Data 

Protection Law, you can submit your demand to use afore- men-

tioned right to our Company in writing or other methods defined 

by the Personal Data Protection Council.  

In order to use your aforementioned right, you can submit 

your demand including information necessary to confirm your 

ID and explanation about the right you would like to use as men-

tioned in the Article 11 of Personal Data Protection Law men-

tioned in the Article to Hannover Messe Ankiros AŞ, Prof. Dr. 

Aziz Sancar Cad. No: 6/2, 06680, Çankaya, Ankara, Türkiye; 

Tel:+90 (312) 439 67 92; Faks:+90 (312) 439 67 66;  

ankiros@ankiros.com 
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