
 

Gü venlik Kamerası Aydınlatma Beyanı 

Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 10. maddesi ile Aydınlatma 

Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri 

sorumlusu sıfatıyla tarafından hazırlanmıştır. 

Şirket binamız içerisindeki giriş kapıları, bina dış cephesi, yemekhane, kafeterya, ziyaretçi bekleme 

salonu, otopark, güvenlik kulübesi ve kat koridorları, toplam [] adet güvenlik kamerası vasıtasıyla ve 

bina güvenliğinin sağlanması amacıyla görüntü kaydı yapılmakta ve kayıt işlemi Muhasebe birimi 

tarafından denetlenmektedir. 

Söz konusu kişisel veri, Kanunun 5. maddesinde yer alan  “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine 

zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu 

olması” hukuki sebebine dayanarak otomatik yolla işlenmektedir. 

Söz konusu kişisel veriler hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi veya ilgili mevzuatı gereği talep halinde 

adli makamlar veya ilgili kolluk kuvvetlerine aktarılabilecektir. 

Kişisel Verileriniz ile İlgili Haklarınız 

Şirketimize başvuruda bulunarak aşağıda belirtilen konulara ilişkin talepte bulunabilirsiniz: 

 Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,  

 Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını 

öğrenme,  

 Kişisel verilerinizin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme, 

 Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve 

bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 

 Kişisel verilerinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde bunların 

silinmesini, yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan 

işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 

 İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle 

aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, 

 Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın 

giderilmesini talep etme.  

Kişisel verilerinize ilişkin haklarınızla ilgili başvurularınızı, şirketimiz girişindeki bankodan temin 

edebileceğiniz İlgili Kişi (Kişisel Veri Sahibi) Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Başvuru Formunu 

doldurarak, fiziksel ortamda 4. ORG. SAN. BÖL. 83401 NOLU CAD. NO:1 ŞEHİTKAMİL \ GAZİANTEP 

adresine veya [başvuru formunun bulunduğu internet sitesi adresi] internet adresindeki formu 

doldurarak, elektronik ortamda  kvkk@obamakarna.com.tr adresine gönderebilirsiniz. 
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