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Binalarımızda Yer Alan Güvenlik Kameraları Hakkında Aydınlatma Metni 

 

Bu 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 Akademi Tekstil Sanayi ve Anonim Şirketi tarafından hazırlanmıştır. 

 

İşyeri binamız, şubelerimiz ve depolarımızda yer alan giriş kapıları, bina dış cephesi, güvenlik kulübesi, kat 

koridorlarında bulunan toplam 128 adet güvenlik kamerası vasıtasıyla görüntü kaydı yapılmakta ve kayıt işlemi Bilgi 

İşlem birimi tarafından denetlenmektedir.  

 

Söz konusu kişisel veri, Kanunun 5. maddesinde yer alan “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine 

getirebilmesi için zorunlu olması” ve “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri 

sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebebine dayanarak otomatik yolla 

işlenmektedir.  

 

Söz konusu kişiler veri, fiziksel mekan ve taşınır mal ve kaynakların güvenliğinin temini, olası uyuşmazlıklarda 

delil olarak kullanılması ve iş faaliyetlerinin denetimi amaçlarıyla işlenmektedir. 

 

Söz konusu kişisel veriler hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi veya ilgili mevzuatı gereği talep halinde adli 

makamlar veya ilgili kolluk kuvvetlerine aktarılabilecektir.  

 

Kanunun ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. maddesi kapsamındaki kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini 

öğrenme, işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun 

kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, eksik veya yanlış 

işlenmişse düzeltilmesini isteme, Kanunun 7 no’lu maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin 

silinmesini veya yok edilmesini isteme, düzeltme, silinme ve yok edilme şeklindeki haklarınız uyarınca yapılan 

işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, işlenen verilerin münhasıran otomatik 

sistemler aracılığıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine durumun sonucu olmasına itiraz etme  haklarınız 

bulunmaktadır.  

 

 “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” göre Akademi Tekstil Sanayi ve Ticaret 

Anonim Şirketi’nin BOSB Mah. Mustafa Kurtoğlu cad. No:40/Z Beylikdüzü / İstanbul adresine fiziken veya noter 

kanalıyla yazılı olarak veya akademitekstil@hs02.kep.tr uzantılı kayıtlı elektronik posta adresine güvenli elektronik 

imzanızla iletebilirsiniz. Başvurunuzda yer alan talepleriniz, taleplerinizin niteliğine göre en geç 30 gün içinde ücretsiz 

olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak işlemin şirket için ayrı bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma 

Kurulu tarafından Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de belirtilen tarifedeki ücret alınabilir. 
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