
 

TRABZON ARSİN  

ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ 

YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI 

 

GÜVENLİK KAMERALARI HAKKINDA AYDINLATMA METNİ 

 

VERİ SORUMLUSUNUN KİMLİĞİ 

Bu Aydınlatma Metni 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 10. Maddesi’ne 
bağlı olarak TRABZON ARSİN ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ YÖNETİM KURULU 
BAŞKANLIĞI tarafından hazırlanmıştır. 

 

KİŞİSEL VERİLERİN HANGİ AMAÇLA İŞLENECEĞİ 

Kişisel verileriniz, olası güvenlik sorunlarına karşın fiziksel mekân güvenliğinin temini, olası 

iş kazalarına karşın iş güvenliğinin temini, problem teşkil edebilecek her türlü duruma karşın 

acil durum yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, çalışma ortamının yalnızca iş kapsamının 

personel boyutunda uygun olabilmesi için kontrol edilmesi amaçlarıyla Organize Sanayi 

Bölgesi genelinde görüntü kaydı alınmak suretiyle işlenmektedir. Görüntüler, güvenlik 

birimimize bağlı sistem odasında yer alan kayıt cihazlarında yukarıda anlatılan sebeplere bağlı 

kalmak üzere 1 ay süreyle saklanarak silinen kayıtların yerine yeni tarihli kayıtlar alınmak 

suretiyle otomatik olarak silinmektedir. 

 

KİŞİSEL VERİLERİN KİMLERE HANGİ AMAÇLA AKTARILABİLECEĞİ 

Kişisel verileriniz, oluşabilecek her tür hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi veya ilgili 

mevzuat gereği talep edilmesi halinde adli makamlar veya ilgili kolluk kuvvetleri ile yetkili 

kurum ve kuruluşlara personel odaklı çalışma ortamının kontrol edilmesi ve güvenlik amacı 

ile aktarılabilmektedir. 

 

KİŞİSEL VERİ TOPLAMANIN YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ 

Kişisel verileriniz, Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 5. maddesinde yer alan “ilgili 
kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru 
menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebeplerine dayanarak otomatik 
yollarla (elektronik olarak) işlenmektedir. 

 

 

 

 

 



 

 

İLGİLİ KİŞİNİN KVKK M.11’DE SAYILAN DİĞER HAKLARI 

Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 11.maddesi uyarınca sahip olduğunuz haklar 

şöyledir; 

➢ 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, 

➢ Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,  

➢ (e) ve (f) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, 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. 
 

 

VERİ SORUMLUSU : Trabzon Arsin Organize Sanayi Bölgesi 

  Yönetim Kurulu Başkanlığı 

 

ADRES : Yeşilyalı Mah. Organize Sanayi 9 Nolu Cadde No: 2/1 

  61900 Arsin / Trabzon / Türkiye 

 

Kayıtlı Elektronik Posta : tosbol@hs02.kep.tr 
 


