
GÖKDUMAN TARIM GIDA TURİZM TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
KAMERA KAYIT AYDINLATMA METNİ 

I. Veri Sorumlusu
 
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca, kişisel verilerini Mescit Mahallesi Edremit-Balıkesir Yolu Cadde No:210 Havran, Balıkesir adresinde mukim
Gökduman Tarım Gıda Turizm Ticaret Limited Şirketi tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenmektedir.

II. Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri ve Hukuki Sebepleri

İşbu Kamera Aydınlatma Metni, Şirket yerleşkesi, bina ve eklentilerinin giriş ve çıkış kapıları, bina dış çevresi, mutfak, fabrika, kat koridorları, restoran, satış mağazası ve diğer
hizmet  alanlarında  ve uyarı  işaretinin  bulunduğu diğer  alanlarda (“Şirket  yerleşkesi”  olarak anılacaktır.)  video  gözetim ekipmanlarının  yerleştirilmiş  olduğu hakkında sizi
bilgilendirmektedir. Video gözetim sistemi, bireylerin ve bu sistemlerin menzilinden geçen eşyaların görüntülerini kaydetmekte ve işlemektedir. Sistem, 7 gün 24 saat sürekli
olarak çalışmaktadır. Video gözetim sistemi aracılığıyla, görsel bilgiler ve kamera kayıtları işlenmektedir.

Kişisel verileriniz, işbu aydınlatma metninde belirtilen amaçlar doğrultusunda, KVKK’nın 5. Maddesinin ikinci (f) bendinde yer alan “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar
vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebebine dayalı olarak işlenmektedir. 

III. Kişisel Verileri İşleme Amaçları

İşleme, KVKK’nın 3. Maddesinde kişisel verilerin kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması,
elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması  işlemleri olarak tanımlanmıştır.  Tarafımızca işlenen kişisel verileriniz, bu kişisel verilerin  işleme amaçları ve işleme işlemine
dayanak hukuki sebepleri detaylı olarak tabloda yer almaktadır. 

HUKUKİ SEBEP VERİ KATEGORİSİ KİŞİSEL VERİ İŞLEME AMAÇLARI

Veri Sorumlusunun Meşru Menfaati Fiziksel Mekân Güvenliğinin Temini
Fiziksel Mekan 
Güvenliği Verisi (CCTV
Kaydı)

Fiziksel Mekân Güvenliğinin Temini, Saklama ve Arşiv
Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Taşınır Mal ve Kaynakların
Güvenliğinin Temini; Yetkili  Kişi Kurum ve Kuruluşlara
Bilgi  Verilmesi;  Faaliyetlerin  Mevzuata  Uygun
Yürütülmesi; Risk Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi

IV. Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz, Şirketimizin ticari olarak varlığını sürdürebilmesi ve yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi amacıyla KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel
veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde gerekli olması halinde aşağıda yer verilen taraflara aktarılabilecektir.

Alıcı / Alıcı Grupları Aktarım Amacı Aktarılan Veri

Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşları
Talep Olması veya Hukuki Bir İhtilaf 
Vuku Bulması Halinde Yasal 
Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi

Fiziksel Mekân Güvenliği Verisi (Kamera kaydı (CCTV))

V. İlgili Kişinin Hakları

6698 sayılı KVKK’nın 11. Maddesi kapsamında herkes veri sorumlusu sıfatı ile Şirketimize aşağıdaki hususlarda başvurma hakkına sahiptir:

(1) Herkes, veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili, 

a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, 

b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, 

c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, 

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, 

d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, 

e) 6698 sayılı Kanun’un 7’nci maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, 

f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 

g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, 

ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.
Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurular:

- İlgili kişi sıfatıyla https://www.nerminhanim.com/ adresinde Kişisel Verilerin Korunması menüsünde yer alan Başvuru Formunu usule uygun olarak doldurmak suretiyle 

yazılı olarak Şirketimize, 
- Şirketimiz  sistemlerinde  kayıtlı  e-postanız  aracılığıyla  kimliğinizi  tespit  eden  belgelerle  birlikte  ovilo@nerminhanim.com      e-posta  adresi  üzerinden  veya  Kurul

tarafından belirlenen başkaca yöntemlerle 

Şirketimize iletebilirsiniz. Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır, ancak işlemin
ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.

mailto:ovilo@nerminhanim.com

