FABRİKA GİRİŞ ÇIKIŞLARI TÜM FABRİKA SAHASI VE
BELİRLENMİŞ KAPALI ALANLARDA GÜVENLİĞİN SAĞLANMASI
AMACIYLA, 7 GÜN 24 SAAT KAMERA SİSTEMLERİ İLE İZLEME
YAPILMAKTA VE KAYIT ALTINA ALINMAKTADIR.

Detaylı Bilgi ve Kamera Kayıtlarına İlişkin İçin bkz.
http://www.kilsan.com/

Kilsan Kil Sanayi ve Ticaret A.Ş. (“Şirket”) Fabrika Giriş Çıkışları,Tüm Fabrika
Sahası ve Belirlenmiş Kapalı Alanlarda Fabrika İçerisinde Yer Alan Güvenlik
Kameraları Hakkında
Aydınlatma Metni
Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“Kanun”) 10ncu
maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uygulanacak Usul ve Esaslar
Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla Kilsan Kil Sanayi ve Ticaret A.Ş.
tarafından hazırlanmıştır.
Fabrika sahamız içerisinde yer alan giriş kapıları, bina dış cephesi, idari bina girişinde, insan
kaynakları departmanında, otopark, fabrika içerisinde tuğla üretim bölümlerinde, (kilsan 1,
kilsan 2 ve kilsan 3) paketleme bölümlerinde, toprak hazırlama bölümünde, kiremit üretim
bölümünde ve sevkiyat bölümünde bulunan toplam 63 adet güvenlik kamerası vasıtasıyla ve
bina güvenliğinin sağlanması amacıyla görüntü kaydı yapılmakta ve kayıt işlemi Bilgi
Sistemleri Bölümü tarafından denetlenmektedir.
Söz konusu kişisel veri, Kanun’un 5nci maddesinde yer alan “veri sorumlusunun meşru
menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebebine dayanarak otomatik yolla
işlenmektedir.
İşlenen kişisel veriler hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi veya ilgili mevzuat gereği talep
edilmesi halinde adli makamlar veya ilgili kolluk kuvvetlerine aktarılabilecektir. Kanun’un
ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11nci maddesi aşağıdaki gibidir;
“MADDE 11- (1) Herkes, veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili;
a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp
kullanılmadığını öğrenme,
ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri
bilme,
d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların
düzeltilmesini isteme,
e) 7nci maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini
veya yok edilmesini isteme,
f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı
üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi
suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması
hâlinde zararın giderilmesini talep etme,
haklarına sahiptir.”
Kanun’un ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11nci maddesi kapsamındaki taleplerinizi, “Veri
Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’e” göre Şirket’in Işıklar Mahallesi
Işıklar İstanbul Caddesi No:1/1 Eyüpsultan-İstanbul adresine yazılı olarak veya üyeliğinizin
teyit edildiği elektronik posta üzerinden info@kilsan.com e-posta adresine iletebilirsiniz.

