ZİYARETÇİLER İÇİN KİŞİSEL VERİ AYDINLATMA METNİ
AS TEKNOLOJİK İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ (Bundan böyle
“ŞİRKET” olarak anılacaktır.) olarak ana bina, eklentileri ve otopark tesislerinin
güvenliğinin sağlanması ve daha kaliteli hizmet verebilmesi amacıyla, güvenlik kamerasıyla
izleme, kayıt, giriş kartı verme ve kimlik kaydı faaliyeti ile misafir giriş çıkışlarının takibine
yönelik veri toplamaktadır.
ŞİRKET olarak kişisel verilerinizin işlenmesinde ve muhafaza edilmesinde Anayasa’ya ve
6698 sayılı “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu”na uygun davranmaya ve kişisel
verilerinizin güvenliğini sağlanmaya azami hassasiyet göstererek en üst seviyede güvenlik
tedbirleri almaktayız.
1. Veri Sorumlusu ve Temsilcisi : 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“6698
sayılı KVKK.”) uyarınca, kişisel verileriniz “veri sorumlusu” sıfatıyla ŞİRKET tarafından
aşağıda açıklandığı şekliyle ve mevzuatın çizdiği sınırlar içerisinde işlenecektir.
2. Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği :
Kişisel verileriniz şirketimiz tarafından 6698 sayılı KVK K.nun 5. ve 6. maddelerinde
belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde ve şirketimiz tesislerinin güvenliğinin temini ve
şirketimiz tarafından ziyaretçilere sunulmuş olan internet erişim imkanından faydalanırken
tarafınızca iletilen kişisel verileriniz, erişim kayıtlarının yönetimi, sunulan hizmetin kalitesini
artırmak, şirketin, müşterilerin ve diğer kişilerin güvenliğini sağlamak ve müşterilerin
aldıkları hizmete ilişkin menfaatlerini korumak müşteri ilişkilerinin yönetilmesi, mevzuattan
kaynaklı yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi amacı doğrultusunda Kanun’un 5’inci ve
6’ıncı maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dâhilinde ve özellikle
5’inci maddenin 1. Fıkrası uyarınca “Açık rıza” ile, 2’inci fıkrasının a bendi uyarınca
“Kanunlarda açıkça öngörülmesi” , b bendi uyarınca “Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını
açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin
kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu
olması”, c bendi uyarınca “Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili
olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması”, ç
bendi uyarınca “Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu
olması”, d fıkrası uyarınca “İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması”, e bendi
uyarınca “Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması”,
f bendi uyarınca “İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri
sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” ve 6. Maddesinin 2.
Fıkrasında belirtilen “Açık rıza” ve 3. Fıkrasında belirtilen “Özel nitelikli kişisel verilerin,
sağlık ve cinsel hayat dışında kalanlarının kanunlarda ön görülen hallerde açık rıza alınmadan
işlenebilmesi”, hukuki sebeplerine dayanılarak işlenebilecektir.

3. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği :
İşlenen kişisel verileriniz; erişim kayıtlarının yönetimi, mevzuattan kaynaklanan
yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi ve Şirketimiz güvenliğinin tesisi, hizmet kalitemizin
arttırılması, müşteri ilişkilerinin geliştirilmesi amacıyla iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize,
kanunen yetkili kamu kurumlarına ve özel kişilere 6698 sayılı KVK K.nun 8. ve 9.
maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.
4. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi :
Kişisel verileriniz Şirketimiz tarafından belirtilen hukuki sebebe dayanarak toplanmaktadır.
Bu süreçte toplanan kişisel verileriniz; Elektronik ortamda Şirketimiz içinde internete
erişiminiz vasıtasıyla, kimlik belgeniz üzerinden, plaka bilginiz üzerinden, sözlü olarak veya
şirketimiz içinde yer alan kapalı devre kameralar aracılığı ile toplanmaktadır.
5. Kişisel Veri Sahibinin 6698 Sayılı Kanun’un 11. maddesinde Sayılan Hakları :
Kişisel veri sahipleri olarak, 6698 sayılı Kanunun 11. maddesi gereğince; kişisel verilerinizin
işlenme durumunu, amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, eksikliklerin düzeltilmesini talep etme,
işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya
yok edilmesini isteme, itiraz, zararın giderilmesini talep etme gibi haklarınız mevcuttur.
Buna ilişkin taleplerinizi aşağıda düzenlenen yöntemlerle Şirketimize iletmeniz durumunda
Şirketimiz talebin niteliğine göre talebinizi aynı Kanunun 13. maddesinin 2. fıkrası uyarınca
en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin
ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde, Şirketimiz tarafından Kişisel Verileri Koruma
Kurulu’nca belirlenen tarifedeki ücret alınabilecektir. Yukarıda belirtilen haklarınızı
kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile 6698 sayılı KVK K.nun 11.
maddesinde belirtilen haklardan kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı
KVKK ile ilgili olduğunu açıkça içerir talebinizi; şirketimizden temin edebileceğiniz başvuru
formunun imzalı bir nüshasını MASLAK MAHALLESİ MASLAK MEYDAN SK. BEYBI
GIZ PLAZA A BLOK Apt. NO: 1/31 SARIYER/İSTANBUL kimliğinizi tespit edici belgeler
ile bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla veya 6698 sayılı Kanun’da belirtilen diğer yöntemler
ile gönderebilir veya ilgili kvkk@asteknolojik.com email adresine güvenli elektronik imzalı
olarak iletebilirsiniz.

