ZİYARETÇİLERE YÖNELİK HAZIRLANAN AYDINLATMA METNİ
a.) Veri Sorumlusu ve Temsilcisi
İşbu “Ziyaretçilere Yönelik Hazırlanan Aydınlatma Metni”, “ÖZDURAK PAMUK DOKUMA TEKS. SAN. VE TİC. A.Ş .”
(Bundan sonra “ŞİRKET” olarak anılacaktır.) tarafından kişisel verilerinizin hangi amaçla işleneceği, işlenen kişisel
verilerinizi kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, kişisel veri toplama yöntemi ve hukuki sebebi ile kişisel veri
sahibi olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“Kanun”) 11. maddesinde yer alan haklarınızın
neler olduğu hususunda sizleri bilgilendirmek amacı ile hazırlanmıştır.
ŞİRKET, Veri Sorumlusu sıfatıyla işyeri, ofis, tesis, fabrika ve ŞİRKET’e ait diğer lokasyonlarda güvenliğin sağlanması
amacıyla, güvenlik kamerası ile izleme faaliyetinde bulunmakta ve ziyaretçilerin giriş ve çıkışlarını takip etmek
suretiyle kayıt altına almaktadır.
Ziyaretçilere ilişkin işlemeye konu olabilecek kişisel verileriniz aşağıdaki gibidir:
Kimlik Bilgisi

Ziyaretçilerin adı, soyadı

Görsel Veri

Kapalı devre güvenlik kamerası görüntüleri

Diğer Veriler/Bilgiler

Ziyaretçi araç bilgileri, Ziyaretçi imzası, Ziyaretçinin ziyaret ettiği kişiye ilişkin
bilgiler.

b.) Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği:
Kişisel verileriniz ŞİRKET tarafından aşağıda belirtilen amaçlarla Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel
veri işleme şartları dâhilinde işlenebilir.



Ziyaretçilerin kimlik ve diğer bilgilerinin, ziyaretçi kayıt defterine kaydedilmesi suretiyle ŞİRKET tarafından
sunulan hizmet kalitesinin arttırılması,
Ziyaretçi ve çalışan güvenliğinin sağlanması amacıyla ve güvenlik prosedürleri gereği (hırsızlık, çalışılan yerde
çıkabilecek olay, münakaşa vb. tespiti, yetkisiz giriş tespiti vb.) ŞİRKET bina, tesis, fabrika girişlerinde ve tesis
içerisinde, yangın kaçış noktaları, bina/bölüm giriş-çıkış noktalarına yerleştirilen kameralarla çalışan ve
ziyaretçilerin kamera kaydı alınmaktadır.

c.) İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği:
Kişisel verileriniz, Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen şartlar çerçevesinde, ŞİRKET ile iş ilişkisi içerisinde
olan ilgili kişilerin güvenliğinin temin edilmesi ve ŞİRKET’e ait yerleşkelerin güvenliğinin sağlanması
amaçlarıyla kanunen yetkili kılınan mercilerle gerektiği ölçüde ŞİRKET tarafından paylaşılacaktır.

ç.) Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi:
Kişisel verileriniz, ŞİRKET ile ilişkinize bağlı olarak değişkenlik göstermekle birlikte, ŞİRKET’in hukuki
yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, veri sahiplerinin temel hak ve özgürlüklerine zarar
vermemek kayıtla, ŞİRKET’in meşru menfaatleri için veri işlemenin zorunlu olması hukuki sebeplerine dayalı
olarak, sözlü, yazılı ve ŞİRKET yerleşkelerinde yer alan kapalı devre kamera sistemleri vasıtasıyla toplanmaktadır.
d.) Veri Sahibinin, Kanun’un 11. maddesinde Sayılan Hakları:

Açıklamalı [FÖ1]: Farklı Bir Bilgi Alınıyorsa Lütfen Belirtiniz. Plaka
Telefon No V.S…

Kanun’un 11. maddesinde belirtilen haklarınızı kullanmak için, kimliğinizi tespit etmeye yarayan gerekli bilgiler ile
Kanun’un 11. maddesinde belirtilen haklardan kullanmak istediğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren
talebinizi ŞİRKET’in ozdurak@ozdurak.com.tr internet adresinde yer alan “Veri Sorumlusuna Başvuru Formu”nu
tam ve eksiksiz bir şekilde doldurarak, formun ıslak imzalı bir nüshasını “4. Organize Sanayi Bölgesi 83404 Nolu
Cadde No:9 Şehitkamil/Gaziantep ” adresine bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla veya Kanun’da belirtilen diğer
yöntemler ile gönderebilirsiniz.

