
KAPALI DEVRE KAMERA SİSTEMLERİNE (CCTV) İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ 
 
Veri Sorumlusu ve Temsilcisi Kimdir? 
İşbu aydınlatma metni ve ekleri, veri sorumlusu Gebze Plastikçiler Organize Sanayi Bölgesi (“GEPOSB”) 
tarafından 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) m.10’da düzenlenen aydınlatma 
yükümlülüğünün yerine getirilmesi kapsamında organize sanayi bölgesi içerisinde kullanılmakta olan 
kapalı devre kayıt sistemleri aracılığıyla toplanan kişisel verilerin işlenmesine ilişkin usul ve 
esaslar hakkında ilgili kişilerin aydınlatılması amacı ile hazırlanmıştır. 
 
Kişisel Verilerinizin Toplanma ve İşlenme Amaçları Nelerdir? 
Kişisel verileriniz KVKK’nın 5. ve 6. maddesinde yer alan bir sözleşmenin kurulması veya ifası, hukuki 
yükümlülüğün yerine getirilmesi, kanunlarda öngörülmesi, ilgili kişi tarafından verinin alenileştirilmesi 
ve bir hakkın tesisi, kullanılması ve korunması, ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek 
şartı ile veri sorumlusunun meşru menfaatinin gerektirmesi; yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi 
verilmesi, veri sorumlusu operasyonlarının güvenliğinin temini, taşınır mal ve kaynakların güvenliğinin 
temini, fiziksel mekan güvenliğinin temini, acil durum yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, hukuka 
aykırılıkların tespiti halinde delil amaçlı kullanabilmek amaçları çerçevesinde işlenmektedir. Belirtmek 
isteriz ki, CCTV sistemleri 7 gün 24 saat kayıt almaktadır. 
 
Kişisel verileriniz, organize sanayi bölgesinde yer alan kapalı devre kamera sistemleri aracılığı ile 
toplanmaktadır. Kapalı devre kamera izleme faaliyetleri, GEPOSB’nin güvenlik ve gizlilik politikasının 
bir parçası olarak yürütülmektedir. İşbu Aydınlatma Metni’nde belirtilen amaçlarla toplanan kişisel 
verileriniz KVKK m.5 ve m.6’da ve yukarıda belirtilen hukuki sebeplere istinaden toplanmaktadır. 
 
Kişisel verileriniz, yukarıda belirtilen amaçlarla müteşebbis heyetimiz, yönetim kurulumuz, denetim 
kurulumuz, başta olmak üzere gerekmesi halinde yetkili kişi, kamu, kurum ve kuruluşları, avukatlarımız, 
bilgi teknolojisi altyapısı operasyonlarında destek aldığımız tedarikçilerimiz ve hukuken yetkili diğer 
kişi, kurum ve kuruluşlar ile KVKK’nın 8. ve 9. Maddelerine uygun şekilde ulusal ve uluslararası mevzuat 
hükümleri çerçevesinde paylaşılabilmektedir. 

KVKK m.11 Kapsamındaki Haklarınız Nelerdir? 

 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, 

 KVKK’ya 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.  

 

Sayılan haklarınıza yönelik başvurularınızı www.geposb.com.tr adresinde yer alan Veri Sorumlusuna 
Başvuru Formu’nu doldurarak tarafımıza iletebilirsiniz.  

Talebiniz mümkün olan en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. 

   
Talebinize konu işlemin ek bir maliyet gerekmesi durumunda, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından 
belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir. 

 

http://www.geposb.com.tr/

