KAPALI DEVRE KAMERA KAYIT SİSTEMİ AYDINLATMA METNİ

1– VERİ SORUMLUSUNUN KİMLİĞİ HAKKINDA
İşbu Aydınlatma Metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (‘Kanun’) kapsamında (bundan böyle ‘Şirket’ olarak
anılacaktır.) Şirketin fabrika ve diğer lokasyonlarında kullanılmakta olan kapalı devre kayıt sistemleri aracılığıyla;
İşbu Aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca veri sorumlusu sıfatıyla hareket eden
HAMBOYA BOYACILIK TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ . (“HAMBOYA” veya “Şirket”) tarafından Kanun’a
uygun olarak, Şirket bünyesinde çalışanlara ve Şirket merkezi ile üretim tesislerini ziyaret eden misafirlere ait görsel nitelikteki
kişisel verilerin işlenmesine ilişkin açıklamalarda bulunmak ve bilgilendirmek amacıyla ve toplanan kişisel verilerin işlenmesine
ilişkin usul ve esaslar hakkında veri sahiplerinin aydınlatılması amacı ile düzenlenmiştir. HAMBOYA tarafından toplanan görsel
nitelikteki kişisel verileriniz işyeri güvenliğinin sağlanması adına kişilik haklarınıza zarar vermeyecek şekilde Kanun’un 4. maddesi
ve 5/2-f bentlerinde belirtilen kişisel verileri işleme ilkeleri ve şartları dâhilinde işlenecektir. Görsel nitelikteki kişisel verileriniz,
Şirket tesislerinde ve ofislerde ilgili uyarı yazısının bulunduğu bölümlerde kamera kayıt sistemi marifetiyle otomatik yollardan
işlenebilecek ve toplanabilecektir. İşyeri güvenlik tedbirlerinin alınması amacıyla HAMBOYA bünyesinde toplanan görsel nitelikli
kişisel verileriniz başta Bilgi İşlem Departmanı olmak üzere ilgili HAMBOYA birimleri tarafından işlenebilecektir. Kamera
görüntüleri, yalnızca olası kanuni yükümlülükleri yerine getirmek amacıyla kamu kurum ve kuruluşları ile adli veya idari yargı
mercilerinin talepleri dâhilinde ilgili kuruluşlara Kanun’un 8/2-a bendi uyarınca aktarılabilecektir.

2- İŞLENEN KİŞİSEL VERİLER
•

Kameranın görüş açısına giren kişilerin görüntüleri

•

Sesli kayıt yapan cihazların bulunduğu ortamda ilgili kişinin işitsel verisi

•

Şirket binasına araç ile giriş yapan kişilerin araç plaka verisi

3- KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMACI
Toplanan kişisel veriler, Kanun’un 5. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçlar çerçevesinde, şirket
ile iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temin edilmesi ve şirkete ait binaların
güvenliğinin sağlanması amaçları dahilinde, şirkette çalışanların, müşterilerin ve demirbaşın güvenliğinin sağlanması
ve korunmasına yardımcı olmak ve olası hukuka aykırılıkların tespiti ve delillerinin elde edilmesi amacıyla
işlenmektedir. Bu kapsamda bütün kameralar günde 24 saat, haftanın 7 günü kayıt halindedir.
4- KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILABİLECEĞİ TARAFLAR VE AKTARIM AMACI
Şirket tarafından işlenen kişisel verileriniz 3. Kişilere aktarılmamaktadır.
5- KİŞİSEL VERİ TOPLAMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ
Kişisel veriler, Şirket lokasyonlarında yer alan kapalı devre kamera sistemleri vasıtasıyla toplanmaktadır. Kapalı devre
kamera izleme faaliyetleri, Şirket’in güvenlik politikasının bir parçası olarak yürütülmektedir. Toplanan kişisel veriler
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Kanun’un 5. ve maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında veri sorumlusunun meşru
menfaati sebebi ile işlenmektedir.
6- SAKLANMA SÜRESİ
Kapalı devre kamera kayıtları Şirket tarafından 14-40 gün saklanmakta olup, tekrardan üstüne kayıt işlemi
yapmaktadır.
7- KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN KANUN’UN 11. MADDESİNDE SAYILAN HAKLARI
Kanun’un 11. maddesi uyarınca veri sahipleri,
•

Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

•

Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi 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 hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda
yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

•

Kanun 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 verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

•

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

•

Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini
talep etme,

haklarına sahiptir.
Söz konusu haklar, kişisel veri sahipleri tarafından Zafer Mahallesi, 140. Sokak No:45 Esenyurt /İSTANBUL ve
Çorlu Fabrika / Niğde Fabrika / Bursa Şube adreslerinde yer alan Veri Sorumlusu Başvuru Formu aracılığı ile
iletilmesi halinde 30 (otuz) gün içerisinde değerlendirilerek sonuçlandırılacaktır. Taleplere ilişkin olarak herhangi
bir ücret talep edilmemesi esas olmakla birlikte, Şirket’in Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen
ücret tarifesi üzerinden ücret talep etme hakkı saklıdır.
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