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HAS ÖZGEN TEKSTİL SAN. VE TİC. A.Ş. 

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI 

KAMERA KAYITLARI AYDINLATMA METNİ 

 

Bu Aydınlatma Metni, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVKK”) 

10. Maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar 

Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla HAS ÖZGEN TEKSTİL SAN. VE 

TİC. A.Ş. (“ŞİRKET” olarak adlandırılacaktır.)  tarafından hazırlanmıştır. 

Hizmet binamız içerisindeki giriş kapıları, bina dış cephesi, yemekhane, otopark, 

ziyaretçi bekleme alanı, ofis katları, güvenlik kulübesi, alanında bulunan güvenlik kameraları 

vasıtasıyla, bina güvenliğinin sağlanması amacıyla görüntü kaydı yapılmaktadır. Kayıt 

işlemleri Bilgi İşlem, Genel Müdür Yardımcısı ve Genel Müdür tarafından denetlenmektedir.  

6698 sayılı Kişisel Verileri Korunması 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 halind adli makamlar veya ilgili kolluk kuvvetlerine aktarılabilecektir. 

 

 Kişisel Veri Sahibi Olarak Kanunun 11. Maddesinde Sayılan Haklarınız 

 Kişisel veri sahibi olarak Kanun’un 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip 

olduğunuzu bildiririz: 

1-)Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, 

2-)Kişisel verileriniz işlenmiş ise buna ilişkin bilgi talep etme, 

3-)Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp 

kullanılmadığını öğrenme, 

4-)Yurt içinde kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, 

5-)Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini 

isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere 

bildirilmesini isteme, 

6-)Kanun’a ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, 

işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini 

veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin 

aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 

7-)İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle 

aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması durumunda buna itiraz etme, 

8-Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız 

hâlinde zararın giderilmesini talep etme. 
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             Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı, www.hasozgen.com 

uzantılı internet sitemizden ulaşabileceğiniz. İlgili Kişi Başvuru Formu’nu doldurarak veya 

aynı içerikte bir başka yazılı belge ile “ŞİRKET” imize 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. 

              Kişisel verilerinizin korunması ve işlenmesi esasları ile ilgili kapsamlı bilgi için 

www.hasozgen.com adresindeki Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Politikası’nı 

inceleyebilirsiniz. Tüm taleplerinizi yazılı olarak aşağıda belirtilen posta adresimize veya e-

posta  adresimize iletebilirsiniz. 

 

 

HAS ÖZGEN TEKSTİL SAN. VE TİC. A.Ş. 

 

ADRES: Organize Sanayi Bölgesi 1. Kısım 1. Cadde / TOKAT 

 

Mersis No: 0846004086800015 

 

Telefon No: +90 0356 232 96 00 

 

E-Mail: hasozgen@hasozgen.com 

 

Web: www.hasozgen.com 
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