
KAPALI DEVRE KAMERA SİSTEMİ 

AYDINLATMA METNİ 

Cesur Ambalaj A.Ş. olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda tanımlı 

veri sorumlusu sıfatıyla işlediğimiz kişisel verilerinizin güvenliğine önem veriyoruz. Bu 

nedenle sizleri kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin olarak bilgilendirmek isteriz. 

Bu nedenle sizleri Şirket lokasyonlarında kullanılan kapalı devre kamera sistemleri 

vasıtasıyla toplanan kişisel verilerin işlenmesine ilişkin usul ve esaslara ilişkin olarak 

bilgilendirmek isteriz.  

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMACI VE HUKUKİ SEBEBİ 

 Bu kapsamda kişisel verileriniz 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve 

ikincil düzenlemelere uygun olarak aşağıda belirtilen amaçlar ve hukuki sebepler 

çerçevesinde işlenmektedir:  

Kişisel Veri İşleme Amacı Hukuki Sebebi  

 
 
 

Kamera kaydı (görüntü 
kaydı) 

 Şirket ile iş ilişkisi 

içerisinde olan ilgili 

kişilerin hukuki, teknik, 

ticari ve iş güvenliğinin 

temin edilmesi, kişisel 

verilerin korunması  

 

 Şirket’e ait lokasyonların 

güvenliğinin sağlanması 

 

 Veri sorumlusunun 

hukuki yükümlülüğünü 

yerine getirebilmesi için 

zorunlu olması. 

 

 İlgili kişinin temel hak 

ve özgürlüklerine zarar 

vermemek kaydıyla, 

veri sorumlusunun 

meşru menfaatleri için 

veri işlenmesinin 

zorunlu olması. 

 

 

KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI 

Cesur, kişisel verilerinizi yukarıda belirtilen amaç ve hukuki sebepler ile sınırlı olarak 

tedarikçi güvenlik şirketleri ile ve talep edilmesi durumunda Kanunen yetkili kamu 

kurumları ile hukuki uyuşmazlık olması halinde yetkili kurum ve kuruluşlar ile 

paylaşılabilecektir. 

KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMLERİ 

Kişisel veriler, lokasyonlarda yer alan kapalı devre kamera sistemleri vasıtasıyla 
otomatik veya otomatik olmayan yollarla toplanmaktadır.  

KİŞİSEL VERİLERİNİZE İLİŞKİN HAKLARINIZ 

Veri sahibi olarak Cesur Ambalaj A.Ş.‘ye başvurarak; aşağıda sayılan haklarınıza 

ilişkin taleplerinizi Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de 

öngörülen başvuru usullerine uygun olarak iletmeniz durumunda Cesur Ambalaj A.Ş., 

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/03/20180310-6.htm


talebinizi niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak 

sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Cesur 

Ambalaj A.Ş. Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücreti talep 

edebilecektir. Veri sahibi başvuru formunu Cesur Ambalaj Santral bankosundan da 

temin edebilirsiniz. 

Kişisel veri sahibi olarak Kanun’un 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip 

olduğunuzu bildiririz: 

 Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,  

 Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, 

 Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp 

kullanılmadığını öğrenme,  

 Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri 

bilme,  

 Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların 

düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin 

aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 

 Kanun’a ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına 

rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel 

verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan 

işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,   

 İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi 

suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması durumunda buna itiraz etme,  

 Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız 

hâlinde zararın giderilmesini talep etme.  

Detaylı bilgi için “http://www.cesur.com/tr” adresinde bulunan Kişisel Verilerin 

Korunması Politikamızı inceleyebilirsiniz. Başvurularınızı kvkk@cesur.com.tr 

adresinden de tarafımıza yönlendirebilirsiniz. 

 

 

mailto:kvkk@cesur.com.tr
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