CCTV KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ
AYDINLATMA METNİ
Bu aydınlatma metni 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 10.
Maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uygulanacak Usul
ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla T.T.L. TÜTÜN
SANAYİ VE DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ (bundan sonra kısaca “Şirket” veya
“TTL” olarak anılacaktır.) tarafından hazırlanmıştır.

KVKK m.3/1-d uyarınca kişisel veri, “kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek
kişiye ilişkin her türlü bilgi”dir. TTL olarak, veri sorumlusu sıfatı ile yasa, yönetmelik
ve ilgili diğer yasal metinler tarafından kendisine yüklenen sorumluluk ve ödevleri
yerine getirmek amacıyla kişisel verilerinizi KVKK ve ilgili diğer mevzuata uygun
şekilde işlemekteyiz.
TTL’nin Torbalı Yerleşkesi içerisindeki giriş kapıları, bina dış cephesi,
yemekhane, otopark, güvenlik kulübesi ve kat koridorları hizmet alanında bulunan
güvenlik kameraları vasıtasıyla ve işyeri ve işyeri dahilinde bulunan her türlü
fiziksel mekan güvenliğinin temini; Şirketimizle iş ilişkisi içerisinde olan ilgili
kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin sağlanması, Şirket tarafından
yürütülen faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimlerimiz tarafından gerekli
çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi amaçlarıyla
görüntü kaydı yapılmaktadır.

Görüntü kaydı şeklinde yapılan kişisel veri işlemesi Kanunun 5. Maddesinde
yer alan “Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için
zorunlu olması” ve “İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek
kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu
olması” hukuki sebebine dayanarak otomatik yolla işlenmektedir.

Elde edilen kişisel verileriniz; Şirket tarafından yukarıda yer alan amacın
gerçekleştirilmesi doğrultusunda ve hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi veya
kanunlarca öngörülmüş usulde talep edilmesi halinde adli makamlar veya kolluk
kuvvetlerine 8. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları
çerçevesinde aktarılabilecektir.

Kanunun ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. Maddesi kapsamındaki
taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” göre
T.T.L. TÜTÜN SANAYİ VE DIŞ TİCARET A.Ş’ nin Yedi Eylül Mah. Celal Umur Cad.
No:
8
Torbalı/İZMİR
adresine
iletebileceğiniz
gibi
taleplerinizi,
https://www.turktutun.com/ adresinde ilan edilmiş olan diğer yöntemleri
kullanarak da Şirketimize ulaştırabilirsiniz.

