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KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU UYARINCA  

ZİYARETÇİ AYDINLATMA METNİ 

 

 

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) kapsamında Belde Özel Sağlık Ve Eğitim 

Hizmetleri Ortak Sağlık Güvenlik Birimi Sosyal Hizmetler Gıda Ve İhtiyaç Maddeleri Pazarlama Ve 

Ticaret A.Ş. “Veri Sorumlusu” sıfatına sahiptir. 

 

Veri sorumlusu sıfatına sahip yukarıdaki adı geçen şirketimiz tarafından mevzuatta yer alan şartlar 

çerçevesinde aşağıda belirtilen şekillerde elde edilen kişisel verilerinizin doğrudan tarafınızla ya da 

temsilcisi olduğunuz tüzel kişilik ile olan ticari faaliyetlerimiz kapsamında veya sizlerle olan hizmet 

ilişkisi dahilinde işlenmelerini gerektiren amaç doğrultusunda ve bu amaç ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü 

şekilde korunacağını, kaydedileceğini, depolanacağını, muhafaza edileceğini, yeniden düzenleneceğini, 

kanunen kişisel verilerinizin talep etmeye yetkili olan kurumlar ile paylaşılacağını ve Kanun’un 

öngördüğü şartlarda yurtiçi veya yurtdışı üçüncü kişilere aktarılacağını, devredileceğini, 

sınıflandırılabileceğini ve Kanun’da sayılan sair şekillerde işlenebileceğini bilgilerinize açıkça sunarız. 

1) Kişisel Verilerin Elde Edilmesi Yöntemi, Amacı ve Sebepleri 

Kişisel verilerini elde ettiğimiz ve işlediğimiz ziyaretçi iseniz, elde ettiğimiz ve işlediğimiz kişisel 

verileriniz aşağıdaki gibidir. 

 

Ziyaretçi görsel verisi; Kapalı devre güvenlik kamerası görüntüleri 

Diğer ziyaretçi verileri; Ziyaretçi giriş/çıkış kayıtları 

 

Şirketimizi ziyarete geldiğinizde şirketin işyeri güvenliği sağlamaya yönelik hukuki yükümlülüğü ve 

meşru menfaati gereği, şirkete yerleştirdiğimiz kameralar aracılığıyla görsel verilerinizi ve talep edilen 

kişisel verilerinizi bize sözlü veya fiziksel ortamda iletmeniz yoluyla topluyoruz. 

 

Tarafımızca hukuka uygun olarak edinilen kişisel verileriniz şirketin meşru menfaatleri kapsamında 

haklarınıza zarar vermeden şirket tarafından aşağıda belirtilen amaç ve sebeplerle işlenmektedir. 

✓ Ziyaretçilerin takibinin yapılması 

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 tarafımızla bağlantıya geçebilirsiniz. 

2) Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız 

Kanun ve ilgili mevzuat uyarınca; 

✓ Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, işlenmişse bilgi talep etme, işlenme amacını 

ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, 
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✓ Hangi verilerin işlendiğini, verilerin amacına uygun işlenip işlenmediğini öğrenme, verilerin eksik 

veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, 

✓ Kanunun 7 inci maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok 

edilmesini isteme, 

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

✓ İşlenen verilerimin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kendi 

aleyhime bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, kişisel verilerimin kanuna aykırı olarak işlenmesi 

sebebiyle zarara uğramam hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.  

 

➢ Kanun kapsamındaki başvuruları ve taleplerinizi, “http://www.beldeas.com” web adresinde ve 

Danışma’da bulunan “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu”nu 

doldurmak suretiyle; Sanayi  Mahallesi, Ömer Türkçakal Bulvarı, No: 40 İzmit/KOCAELİ adresine 

bizzat teslim ederek veya Noter kanalıyla iletmek suretiyle beldeas@hs01.kep.tr adresine güvenli 

elektronik imzalı olarak kayıtlı elektronik posta adresi veya sistemimizde kayıtlı elektronik e-posta 

adresiniz aracılığıyla iletebilirsiniz.  

İşbu formun bir sureti size verilmiştir.  

 

ONAMA: 

Kendi el yazınız ile “Okudum anladım” yazınız. 

………………………….…………..      Tarih: …../ ….. / …..      Saat: …………….. 

 

Ad Soyad: ………………………………………………………………………………………... 

İmza:           

 

Tercüman (Kişinin Dil /İletişim Problemi Var İse) 

Ad Soyad: ………………………………………………………………………..……….………                          

İmza:   
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