ZİYARETÇİ AYDINLATMA METNİ
ASELSAN KONYA Silah Sistemleri Anonim Şirketi (Şirket) olarak; veri sorumlusu sıfatıyla,
kişisel verilerinizin, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK), Kişisel Verileri
Koruma Kurumu düzenlemeleri ve sair mevzuat hükümleri çerçevesinde aşağıda yer alan
bilgilendirme ve işlenmelerini gerektiren amaçlar çerçevesinde, bu amaçlar ile bağlantılı, sınırlı ve
ölçülü olarak, tarafımıza bildirdiğiniz veya üçüncü kişilerce bildirildiği şekliyle kişisel verilerinizin
doğruluğunu ve en güncel halini koruyarak işleyeceğimizi, kişisel verilerinize hukuka aykırı olarak
erişilmesini önleme ve muhafazasını sağlama amacıyla, uygun güvenlik düzeyinde korumaya
yönelik tüm teknik ve idari tedbirleri aldığımızı bildiririz. Bu metinle KVKK’nın 10. Maddesinden
doğan; kişisel verilerin işlenme amaçları, işlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçlarla
aktarılabileceği, kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi, KVKK’nın 11. Maddesinde
sayılan ilgili kişi hakları konularında aydınlatma yükümlülüğümüzü yerine getirmeyi
amaçlamaktayız.
1. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN HANGİLERİNİ NE ŞEKİLDE TOPLUYORUZ?
Ziyaretçimiz olmanız nedeniyle kişisel verilerinizi işlememiz halinde; kişisel verilerinizi aşağıda 2.
Maddede belirtilen hukuki sebeplere dayanılarak ve KVKK’ nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen
kişisel veri işleme şartlarından, Açık Rıza (5/1) ve İlgili Kişinin Temel Hak Ve Özgürlüklerine Zarar
Vermemek Kaydıyla, Veri Sorumlusunun Meşru Menfaatleri İçin Veri İşlenmesinin Zorunlu
Olması (5/2-F) dahilinde binalarımız içinde yer alan kapalı devre kameralar aracılığı ile elektronik
ortamda, araç plakası, kimlik ve iletişim bilgileriniz üzerinden sözlü olarak veya fiziksel ortamda
toplamaktayız.
Ziyaretçimiz olmanız nedeniyle kişisel verilerinizi işlememiz halinde; elde ettiğimiz ve işlediğimiz
kişisel verileriniz aşağıdaki gibidir:
 Ziyaretçi görsel verisi: Kapalı devre güvenlik kamerası görüntüleri


Ziyaretçi iletişim verileri: E-posta adresi, telefon numarası



Diğer ziyaretçi verileri: İsim, Soy isim, Unvan, TC kimlik numarası gibi, Ehliyet, nüfus cüzdanı,
pasaport, avukatlık kimliği üzerinde bulunan tüm bilgiler, Araç plaka bilgileri. (Binaya giriş
çıkışların kontrolü için talep edildiğinde tarafınızca din ve kan grubu hanesi içeren kimlik
belgesi verilmesi halinde sağlık ve din bilginiz elde edilmekte, ancak kimliğin rafta bırakıldığı
sürenin sonunda/ziyaret süreniz sona erdiğinde imha edilmektedir.)

2. KİŞİSEL VERİLERİNİZİ HANGİ AMAÇLARLA İŞLİYORUZ?
Tarafımızca hukuka uygun olarak toplanan kişisel verileriniz, Şirketimizin işyeri güvenliğini
sağlamaya yönelik hukuki yükümlülüğünün ve meşru menfaatinin gereği olarak, haklarınıza zarar
verilmeden, KVKK’ nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartlarından,
 Açık Rıza (5/1),


Kanunlarda açıkça öngörülmesi (5/2-a) kapsamında (Tesis Güvenlik Belgesi alınması için
işlenen veriler)



İlgili Kişinin Temel Hak ve Özgürlüklerine Zarar Vermemek Kaydıyla, Veri Sorumlusunun
Meşru Menfaatleri İçin Veri İşlenmesinin Zorunlu Olması (5/2-F)
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dahilinde aşağıda belirtilen amaç ve sebeplerle işlenmektedir:



Ziyaretçi bilgilerinin kayıt altına alınması,



Şirket girişlerinde kimlik ve izin süreçlerinin yürütülmesi,



Toplantı organizasyonlarının gerçekleştirilmesi,



Rehber uygulaması,



Şirketimizin ve Şirketimizle iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş
güvenliğinin temini,



Acil durum operasyonlarının yürütülmesi,



Kişisel verileriniz, ilgili mevzuatta belirtilen veya işlendikleri amaç için gerekli olan azami süre
ve herhalde kanuni zamanaşımı süreleri kadar muhafaza edilecektir. Muhafaza süresi kişisel veri
kategorilerine ve işleme amaçlarına göre değişiklik gösterebilir. Kişisel verilerinizin saklama
süresi ve imhasıyla ilgili detaylı bilgi almak için Şirketimizle iletişime geçebilir veya
Şirketimizin internet sitesinden Saklama ve İmha Politikamıza ulaşabilirsiniz.

3. KİŞİSEL VERİLERİNİZİ NERELERE AKTARIYORUZ?
Yukarıda işlendiği belirtilen kişisel verileriniz ilgisiz üçüncü kişilerle paylaşılmamaktadır.
 Kapalı devre güvenlik kamerası görüntüleri fiziksel mekan güvenliği tanımı amacıyla
tedarikçimize aktarılmaktadır.


İşlenen diğer kişisel veriler aktarılmamaktadır.

4. VERİ SAHİBİ OLARAK KVKK’NIN 11. MADDESİ GEREĞİ SAHİP OLDUĞUNUZ
HAKLARINIZ
KVKK’ nın 11. maddesi gereği bize şahsen, kimliğinizi ispat etmeniz kaydıyla, kişisel verileriniz
ile ilgili;
 Hakkınızda kişisel veri işleyip işlemediğimizi öğrenebilir, eğer işliyorsak veya işlemişsek, buna
ilişkin bilgi talep edebilirsiniz.


Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığı
öğrenebilirsiniz.



Kişisel verilerinizin yurt içi veya yurt dışına aktarılıp aktarılmadığını ve kimlere aktarıldığını
öğrenebilirsiniz.



Yanlış ve eksik kişisel verilerinizin düzeltilmesini ve bu verilerin aktarıldığı veya aktarılmış
olabileceği alıcıların bilgilendirilmesini talep edebilirsiniz.



Kişisel verilerinizin KVKK madde 7’de öngörülen şartlar çerçevesinde imha edilmesini
(silinmesini, yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini) talep edebilirsiniz. Ancak imha
talebinizi değerlendirerek hangi yöntemin uygun olduğu somut olayın koşullarına göre
tarafımızca değerlendirilecektir. Bu bağlamda seçtiğimiz imha yöntemini neden seçtiğimiz ile
ilgili bizden her zaman bilgi talep edebilirsiniz.
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Kişisel verilerinizin aktarıldığı veya aktarılabileceği üçüncü kişilerin söz konusu imha talebiniz
ile ilgili bilgilendirilmesini talep edebilirsiniz.



Münhasıran bir otomatik sistem kullanılarak oluşturulmuş kişisel veri analizinizin sonuçlarına
bu sonuçlar çıkarlarınıza aykırıysa itiraz edebilirsiniz.



Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın
giderilmesini talep edebilirsiniz.
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