
  
 

CCTV AYDINLATMA METNİ 

Core Ticaret ve Sanayi Ltd. Şti. (“Şirket”) olarak, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması 

Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuatlar kapsamında kişisel verilerinin gizliliğine ve 

güvenliğine büyük önem vermekteyiz. Bu kapsamda sizleri şeffaflık ve hesap verilebilirlik 

ilkelerine uygun hareket etmek amacıyla yerleşkelerimizde yürütülen güvenlik kamera kayıt 

süreçlerine ilişkin bilgilendirmek isteriz. 

1. Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları ve Hukuki Sebebi 

Core Elektronik olarak şirket yerleşkemizde kapalı devre kamera kayıt sistemleri aracılığıyla 

güvenlik kamera kayıtları alınmaktadır. Söz konusu kişisel veriler çalışanlarımız, tedarikçi 

çalışanlarımız ve yerleşkemizi ziyaret eden tüm gerçek kişiler ile yerleşkemizin fiziksel mekan 

güvenliğinin sağlanması ve ileride doğabilecek olası uyuşmazlıklarda delil teşkil edebilmesi 

amaçlarıyla, “veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” 

hukuki sebebine dayanarak işlenmektedir. 

2. Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi  

Söz konusu kişisel veriler kapalı devre güvenlik sistemleri vasıtasıyla otomatik yöntemlerle 

toplanmaktadır. 

3. Kişisel Verilerinizin Aktarılması 

Güvenlik kamera kayıt ve görüntüleri, mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerimizin yerine 

getirilmesi ve şirket yerleşkesinin güvenliğinin tesisi amacıyla hizmet aldığımız avukatlık 

büroları ile mahkemeler, adli makamlar gibi kanunen yetkili kamu kurumlarına Kanunun 8 ve 

9 uncu maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde 

aktarılabilecektir. 

4. İlgili Kişi Olarak Haklarınız 

İlgili kişi olarak Kanun’un 11.maddesi uyarınca; 

• Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel veriler işlenmişse buna 

ilişkin bilgi talep etme, 

• Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını 

öğrenme, 

• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, 

• Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini 

isteme,  

• Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,  

• Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesine 

ve/veya kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesine ilişkin işlemlerin kişisel 

verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,  

• İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle 

kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,  

• Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde 

zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.  



  
 

 

5. Haklarınızla İlgili Başvuru Yöntemleri  

İlgili kişi olarak Şirketimize, KVKK ile ilgili talep ve bildirimlerinizi internet sitemizde yer 

alan başvuru formunu doldurarak; 

• Kimliğinizi tespit edici belgeler ile ıslak imzalı olarak, İnönü Mah. Gebze Plastikçiler 

Organize Sanayi Bölgesi 41. Sok. No:9/1 Gebze/Kocaeli adresine şahsen başvuru ya da noter 

vasıtasıyla, 

• coreelek@hs01.kep.tr Adresimize Kayıtlı Elektronik Posta yoluyla  

• Güvenli elektronik imza veya mobil imza ile, 

• Sistemimizde kayıtlı E-posta adresinizi kullanarak kvkk@corewinders.com Adresine e-

posta  göndererek iletebilirsiniz. 
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