
16.9. KAMERA İLE İZLEME FAALİYETİ HAKKINDA   AYDINLATMA METNİ  

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 Birlik Baharat San. Tic. Ltd. Şti. tarafından hazırlanmıştır.

Şirketimiz  tarafından yürütülen  kamera  ile  izleme faaliyeti,  Özel  Güvenlik  Hizmetlerine  Dair

Kanun  ve  ilgili  mevzuata  uygun  olarak  sürdürülmekte,  aynı  zamanda  Kişisel  Verilerin  Korunması

Kanunu’nda yer alan düzenlemelere de uygun hareket edilmektedir.

Konak, Kemalpaşa ve Torbalı ilçelerinde bulunan işletmelerimizde;  bina içlerinde, bina dışlarında

bahçe  ve  otopark  gibi  alanlarda  güvenlik  kameraları vasıtasıyla,  bina  güvenliğinin  sağlanması

amacıyla görüntü kaydı yapılmakta ve kayıt işlemi bizim tarafımızdan denetlenmektedir.

Söz  konusu  kişisel  veri,  Kanunun  5.  maddesinde  yer  alan  “veri  sorumlusunun  hukuki

yükümlülüğünü  yerine  getirebilmesi  için  zorunlu  olması”  ve  “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.

Kamera ile izleme faaliyetine yönelik alarak; Şirketimiz internet sitesinde bu aydınlatma metni

yayınlanmakta  (çevrimiçi  Politika  düzenlemesi)  ve  izlemenin  yapıldığı  alanların  girişlerine izleme

yapılacağına ilişkin bildirim yazısı asılmaktadır (yerinde aydınlatma).

Şirketimiz tarafından KVK Kanunu'nun 12. maddesine uygun olarak, kamera ile izleme faaliyeti

sonucunda elde edilen kişisel verilerin güvenliğinin sağlanması için işbu politikada sayılı olan teknik ve

idari tedbirler uygun düştüğü ölçüde alınmaktadır.

Dijital ortamda kaydedilen ve muhafaza edilen kayıtlara yalnızca sınırlı sayıda şirket çalışanının

erişimi bulunmaktadır. Canlı kamera görüntülerini ise, şirket içinde güvenlik görevleri ve idari işlerden

sorumlu departman çalışanları izleyebilmektedir. Kayıtlara erişimi olan sınırlı sayıda kişi eriştiği verilerin

gizliliğini koruyacağını beyan etmektedir.

Şirketimiz tarafından video kamera ile izleme faaliyetinin sürdürülmesindeki amaç bu Politika’da

sayılan amaçlarla sınırlıdır. Bu doğrultuda, güvenlik kameralarının izleme alanları, sayısı ve ne zaman

izleme  yapılacağı,  güvenlik  amacına  ulaşmak  için  yeterli  ve  bu  amaçla  sınırlı  olarak  uygulamaya

alınmaktadır. Kişinin mahremiyetini güvenlik amaçlarını aşan şekilde müdahale sonucu doğurabilecek

alanlarda (örneğin, tuvaletler) izlemeye tabi tutulmamaktadır.
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Kanunun  ilgili  kişinin  haklarını  düzenleyen  11.  maddesi  kapsamındaki  taleplerinizi,  “Veri

Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” göre başvuru sahibi tarafından doldurulmuş ve

imzalanmış başvuru formu ile kimliğinizi gösterir belgelerle birlikte Birlik Baharat San. Tic Ltd. Şti.’ye

ait Yenişehir Mahallesi 1145/4 sokak No:10 Konak İZMİR adresine bizzat veya posta yoluyla başvuru

yapabilirsiniz.
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