KOMPEN PVC YAPI VE İNŞ. MALZ. SAN. VE TİC. A.Ş.
ZİYARETÇİLER İÇİN KİŞİSEL VERİ AYDINLATMA METNİ
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("Kanun") kapsamında KOMPEN
PVC YAPI VE İNŞ. MALZ. SAN. VE TİC. A.Ş. veri sorumlusu sıfatıyla aşağıda
açıklandığı çerçevede, T.C Kimlik No, Ad Soy ad, Telefon numarası, Kapalı devre
güvenlik kamerası görüntüleri, araç bilgileri, çalıştığı kurum ve unvanı gibi misafir giriş
çıkışlarının takibine yönelik kişisel veri işleme faaliyetinde bulunulmaktadır.
Bu nedenle 6698 sayılı “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” m.10’dan doğan
sizleri kişisel verilerinizin işlenme amaçları, hukuku dayanakları ve haklarınız konusunda
bilgilendirmek isteriz.
1- VERİ SORUMLUSU VE TEMSİLCİSİ
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“6698 sayılı Kanun”) uyarınca, kişisel
verileriniz; veri sorumlusu olarak KOMPEN PVC YAPI VE İNŞ. MALZ. SAN. VE TİC.
A.Ş. (“Şirket”) tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.
2-KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI
Toplanan kişisel veriler, Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme
şartları ve amaçları çerçevesinde, iş yeri güvenliğinin sağlanması ile mevzuattan kaynaklı
yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi amacı ile işlenebilecektir.
▪ Fiziksel Mekân Güvenliğinin Temini
▪ Acil Durum Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
▪ Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi
▪ Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi
▪ Taşınır Mal Ve Kaynakların Güvenliğinin Temini
▪ Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini
▪ Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi
▪ Ziyaretçi Kayıtlarının Oluşturulması Ve Takibi
▪ İş Sağlığı / Güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi
▪ Toplanan kişisel veriler, Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri
işleme şartları ve amaçları çerçevesinde, iş yeri güvenliğinin sağlanması ile
mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi amaçları ile
işlenebilecektir.
3-İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİN KİMLERE VE HANGİ AMAÇLA
AKTARILABİLECEĞİ
İşlenen kişisel verileriniz; erişim kayıtlarının yönetimi, mevzuattan kaynaklanan
yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi ve güvenliğin tesisi amacıyla Bera Holding A.Ş. ve
Grup Şirketleri, Şirket’in iş ortakları, tedarikçilerimize, iştiraklerimize, kanunen yetkili
kamu kurumlarına ve özel kişilere 6698 sayılı kanunun 8 ve 9. maddelerinde belirtilen
kişisel veri işletme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.
4-KİŞİSEL VERİ TOPLAMANIN YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ
Kişisel verileriniz, Şirket’in işyeri güvenliği sağlamaya yönelik hukuki yükümlülüğü
ve meşru menfaati gereği, kimlik belgeniz üzerinden, plaka bilginiz üzerinden, sözlü olarak
veya işyeri içinde yer alan kapalı devre kameralar aracılığı ile işlenmektedir.
5- KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN 6698 SAYILI KANUNUN 11. MADDESİNDE
SAYILAN HAKLARI
▪

Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Kişisel verileriniz işlenmişse, buna ilişkin bilgi talep etme,
Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve kişisel verilerinizin işlenme amacına uygun
kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların
düzeltilmesini talep etme,
İlgili mevzuatta öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya
yok edilmesini isteme,
İlgili mevzuat uyarınca yapılan düzeltme, silme ve yok edilme işlemlerinin, kişisel
verilerinizin paylaşıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
İşlenen kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz
edilmesi suretiyle sizin aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız
halinde, zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

KVK Kanunu’nun 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen
haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, yazılı olarak veya Kişisel Verileri Koruma
Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle şirketimize ait ‘www.kompen.com.tr’ adresinde
yer alan ‘Başvuru Formu’ doldurulduktan sonra aşağıda yer alan yöntemlerle yazılı veya
elektronik ortamda ile iletebilirsiniz
(a) Başvuru formunun ıslak imzalı bir nüshasının bizzat elden veya noter aracılığı
ile şirketin Ladik Mahallesi, Yeni İstanbul Caddesi No: 1075/21-22 PK:
42435 Sarayönü/KONYA adresine gönderilmesi,
(b) Başvuru formunu doldurulup güvenli elektronik imzanızla imzalandıktan sonra güvenli
elektronik imzalı formun kompenpvc@hs01.kep.tr adresine kayıtlı elektronik posta ile
gönderilmesi.
(c) Başvuru formunu mobil imza ya da ilgili kişi tarafından veri sorumlusuna daha önce
bildirilen ve veri sorumlusunun sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini
kullanmak suretiyle kompen@kompen.com.tr
mail adresine elektronik posta ile
gönderilmesi.
Başvurunuzda yer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre en geç otuz gün içinde ücretsiz
olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak, işlemin Şirket için ayrıca bir maliyeti gerektirmesi
hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve
Esasları Hakkında Tebliğ'de belirlenen tarifedeki ücret alınabilir.

