KAVÇİM ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
ZİYARETÇİ AYDINLATMA METNİ
Değerli ziyaretçilerimiz;
Kavçim Çimento San. ve Tic. A.Ş.’ye (kısaca ‘’ŞİRKET’’ olarak anılacaktır) ait işletme tesislerine
ziyaretleriniz sırasında, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5/2-f maddesinde
belirtilen ‘’ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru
menfaati için zorunlu olması’’ hukuki sebebine dayalı olarak aşağıda belirtilen kişisel verileriniz açık
rıza aranmaksızın Kavçim Çimento San. ve Tic. A.Ş. tarafından işlenmektedir.
Kişisel Verilerinizi Nasıl Elde Ediyoruz ve Hangi Kişisel Verilerinizi İşliyoruz?
-Kimlik ve İletişim Bilgileri ile Ziyaretin Amacı: Kimlik belgenizin ibrazıyla kontrol edilmek suretiyle;
adınız, soyadınız, adına ziyarette bulunduğunuz kurum/kuruluş, ziyaret edilecek birim, varsa toplantı
katılımcı bilgileri, giriş yapılan aracın plaka bilgileri, irtibat kurulabilecek telefon numarası bilginiz,
ziyaretiniz kapsamında size tahsis edilen giriş kartı bilgisi ile giriş/çıkış tarih ve saat bilgileri yazılı
olarak işlenmektedir.
- Güvenlik Kamerası Görüntüsü: Uyarı levhaları ile de bilgilendirmek suretiyle, Şirket’imize ait
tesislerde güvenlik kamerasıyla görüntülü izleme yöntemiyle elde edilmektedir.
Kişisel Verilerinizin İşlenme Amacı Nedir?
-

Güvenlik ve Sağlık Tedbirleri:
ı- Güvenliğin ve hizmet kalitesinin sağlanması amacıyla,
ıı- Şirket’imiz tarafından ziyaretçilere sunulmuş olan internet erişim imkanından faydalanırken
tarafınızca iletilen kişisel verileriniz, erişim kayıtlarının yönetimi, mevzuattan kaynaklı
yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi amacıyla,
ııı- Şirket’imizin, iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla,
ıv- Doğabilecek hukuki uyuşmazlıklarda delil olarak kullanılması amacıyla işlenmektedir.

-

İletişim: Ziyaretlerinize ilişkin gerekli düzenlemelerin yapılması ve ziyaret konusu ile ilgili tarafların
iletişiminin sağlanması amacıyla işlenmektedir.
Kişisel Verileriniz Kimlere Hangi Amaçlarla Aktarılabilir?
Aydınlatma metninde belirtilen şekilde işlenen kişisel verileriniz üçüncü kişilerle paylaşılmamaktadır.
Ancak, ilgili yasal mevzuat gereğince talep halinde adli makamlar veya ilgili kolluk kuvvetlerine
aktarılabilecektir.
Kişisel Veri Sahibi Olarak Haklarınız
Kişisel Verileri Koruma Kanunu’nun ilgili kişinin (kişisel verisi işlenen gerçek kişi) haklarını
düzenleyen 11. maddesi kapsamında taleplerinizi ‘‘Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları
Hakkında Tebliğe’’ göre kavcimcimento.muhasebe@hs03.kep.tr kurumsal elektronik posta
adresimize elektronik posta yoluyla ya da “(Bekdemir Mah.Yukarı Bekdemir Sk. No:53 55850,
Kavak/Samsun, Türkiye ” adresimize posta yoluyla yazılı olarak iletebilirsiniz.
OKUDUM, ANLADIM (Alt Satıra El Yazınızla Yazınız)
Ad/SOYAD
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