
 

GÜVENLİK KAMERALARI HAKKINDA AYDINLATMA METNİ 
  

İşbu 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 Fides Matbaa Reklam ve Tanıtım Hizmetleri Sanayi Ticaret Limited Şirketi tarafından 

hazırlanmıştır. 

Hizmet binamız içerisindeki giriş kapıları, bina dış cephesi, ziyaretçi bekleme salonu, otopark, güvenlik 
kulübesi ve kat koridorları hizmet alanında bulunan güvenlik kameraları vasıtasıyla veri sorumlusu 
operasyonlarının güvenliğinin sağlanması, bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi, fiziksel mekan 
güvenliğinin temini, erişim yetkilerinin yürütülmesi, yönetim faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla görüntü 
kaydı yapılmakta ve kayıt işlemi yönetim organı tarafından denetlenmektedir. 

Söz konusu kişisel veri, Kanunun 5. Maddesinde yer alan; Veri Sorumlusunun Hukuki Yükümlülüğünün 
Yerine Getirilmesi ve Meşru Menfaati, ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, 
veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması, çalışanların haklarının 
korunması ve ziyaretçilerin haklarının korunması hukuki sebeplerine dayanarak otomatik yolla 
işlenmektedir. 

Söz konusu kişisel veriler, gerekli olduğu hallerde hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi veya ilgili mevzuatı 
gereği talep halinde adli makamlar veya ilgili kolluk kuvvetlerine aktarılabilecektir. 

Veri İlgililerinin KVKK ve ilgili mevzuat kapsamındaki hakları aşağıda yer almaktadır: 

● Kişisel verilerin işlenip işlenmediğini öğrenme, 

● Kişisel veriler işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, 

● Kişisel sağlık verilerine erişebilme ve bu verileri talep etme, 

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

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

● Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme, 

● KVKK mevzuatında öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini 
isteme, 

● Eksik veya yanlış verilerin düzeltilmesi ile kişisel verilerin silinmesi veya yok edilmesi talep 
edildiğinde, bu durumun kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 

● İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhine bir 
sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, 

● Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğranması halinde bu zararın 
giderilmesini talep etme; ve 

● Eğer açık rızasına dayalı olarak işlenen bir kişisel verinin olması durumunda bu verinin işlenmesine 
yönelik açık rızasını geri çektiğini bildirme hakkı. 

 
Yukarıda belirtilen haklarınıza yönelik başvurularınızı, „Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları 

Hakkında Tebliğ‟ hükümlerine uygun şekilde info@fidesmatbaa.com adresine göndereceğiniz elektronik 

posta  ile iletebilir veya yazılı ve ıslak imzalı bir dilekçe ile Ferhatpaşa Mah. 18.Sokak No:15-17 Ataşehir – 

İstanbul adresine iletebilirsiniz. 

Elektronik posta ile yapılan başvurular, başvuruda bulunacak kişinin ŞİRKET‟e daha önceden bildirdiği ve 

ŞİRKET‟in sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle gerçekleştirebilecektir. 

Elektronik posta ile yapılan başvurularda, Elektronik İmza Kanunu‟na uygun nitelikli sertifika ile 

imzalanmış elektronik imza kullanılmamış ise ilgili departman tarafından talebin yazılı olarak teyit edilmesi 

istenebilir.  

http://nitelikliveri.com/etiket/aydinlatma-metni/
http://nitelikliveri.com/etiket/6698/
http://nitelikliveri.com/etiket/veri-sorumlusu/
http://nitelikliveri.com/etiket/veri-sorumlusu/
http://nitelikliveri.com/etiket/ziyaretci/
http://nitelikliveri.com/etiket/kisisel-veri/
http://nitelikliveri.com/etiket/talep/
http://nitelikliveri.com/etiket/adli-makamlar/
mailto:info@fidesmatbaa.com


Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 (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. 

ŞİRKET, talebi kabul edip işleme koyabilir veya gerekçesini açıklayarak talebi yazılı usulle reddedebilir. 

Yukarıda belirtilen prosedür takip edilerek gerçekleştirilen başvurunun reddedilmesi, verilen cevabın 

yetersiz bulunması veya süresinde başvuruya cevap verilmemesi hallerinde; cevabın tebliğini takiben otuz 

ve her hâlde başvuru tarihinden itibaren altmış gün içinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu‟na (“Kurul”) 

şikayette bulunma hakkı mevcuttur. Ancak başvuru yolu tüketilmeden şikayet yoluna başvurulamaz. 

Kurul, şikayet üzerine veya ihlal iddiasını öğrenmesi durumunda resen, görev alanına giren konularda 

gerekli incelemeyi yapar. Şikayet üzerine Kurul, talebi inceleyerek ilgililere bir cevap verir. Şikayet 

tarihinden itibaren altmış gün içinde cevap verilmezse talep reddedilmiş sayılır. Şikâyet üzerine veya resen 

yapılan inceleme sonucunda, ihlalin varlığının anlaşılması halinde Kurul, tespit ettiği hukuka aykırılıkların 

veri sorumlusu tarafından giderilmesine karar vererek ilgililere tebliğ eder. Bu karar, tebliğden itibaren 

gecikmeksizin ve en geç 30 (otuz) içinde yerine getirilir. Kurul, telafisi güç veya imkansız zararların 

doğması ve açıkça hukuka aykırılık olması hâlinde, veri işlenmesinin veya verinin yurt dışına aktarılmasının 

durdurulmasına karar verebilir. 

Veri ilgililerinin anılan haklar kapsamında yapacağı başvurusunda; dayandığı hakkı ve söz konusu hakka 

ilişkin talebini detaylı olarak açıklamakla yükümlüdür. 

ŞİRKET, işbu bilgilendirme metninin içeriğinde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Değiştirilen 

bilgilendirme metni ilgililere ŞİRKET‟in konuya ilişkin politika ve prosedürleri çerçevesinde duyurulur.  

İşbu bilgilendirme metni, Kamere İzleme Politikası kapsamında yorumlanır.  

 

 

 


