ZİYARETÇİ
KİŞİSEL VERİLERİNİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ
İşbu aydınlatma metni; şirketimizi fiziken ziyaret edecek olmanız sebebiyle ile tarafımıza
aktaracağınız kişisel verilerinize ilişkin olarak, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu
(Kanun) kapsamında aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirilmesi ve veri işleme sürecine
ilişkin tarafınızı bilgilendirmek amacıyla hazırlanmış ve size sunulmuştur. İşbu aydınlatma
metni ile aşağıda sırasıyla;
Veri sorumlusu olarak kim olduğumuzu,
Kişisel verilerinizin hangi amaçla işleneceğini,
Kişisel verilerinizin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceğini,
Kişisel verinizin toplanmasının yöntemi ve hukuki sebebini,
Ve Kanun’ un 11 inci maddesinde sayılan diğer haklarınızı öğrenebilirsiniz.

1. VERİ SORUMLUSUNUN KİMLİĞİ
İNTER ORMAN ÜRÜNLERİ VE İNŞAAT SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
2. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMACI
Kişisel verileriniz;
İşyerimizi ziyaret eden kişinin kimliğini tespit etmek ve işyeri giriş-çıkış kontrolünü
sağlamak,
Güvenlik kamerası ile şirket iç ve dış güvenliğini sağlamak amacıyla işlenmektedir.

3. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN AKTARILABİLECEĞİ KİŞİLER VE AKTARMA AMACI
Kişisel verileriniz;
Mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerin veya adli makamlardan gelen taleplerin
yerine getirilmesi amacı Adli Makamlar, Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşlarına
aktarılabilecektir.

4. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLANMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

A. Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi
Kişisel verileriniz; işyeri girişinde, güvenlik personeline sözlü olarak aktardığınız bilgiler
ve şirket iç ve dışında yer alan güvenlik kamerası vasıtasıyla elde edilmektedir.

B. Kişisel Verilerinizin Toplanmasının Hukuki Sebebi
Kişisel verileriniz, Kanun’ un 5. Maddesinde yer alan ve açık rızaya gerek duyulmayan
aşağıdaki hukuki sebepler dahilinde işlenmektedir;
İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri
sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

5. KİŞİSEL VERİ SAHİBİ OLARAK KANUN’ UN 11.MADDESİNDE YER ALAN HAKLARINIZ

Kişisel veri sahibi olarak, Kanun’un 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip
olduğunuzu bildiririz;
Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
Kişisel verileriniz işlenmişse, buna ilişkin bilgi talep etme,
Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve kişisel verilerinizin işlenme amacına
uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların
düzeltilmesini talep etme,
İlgili mevzuatta öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini
veya yok edilmesini isteme,
İlgili mevzuat uyarınca yapılan düzeltme, silme ve yok edilme işlemlerinin, kişisel
verilerinizin paylaşıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
İşlenen kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz
edilmesi suretiyle sizin aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız
halinde, zararın giderilmesini talep etme.

Yukarıda

sıralanan

haklarınıza

ilişkin

taleplerinizi;

http://www.interorman.com.tr adresinde yer alan Veri Sahibi Başvuru Formu’
nu doldurarak bizlere iletebilirsiniz.
Talebinizin içeriğine göre en kısa sürede ve Kanun’ un 13.maddesi gereği en geç
otuz gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak işlemin
ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından
belirlenen tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.

