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KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ HAKKINDA 

ZİYARETÇİ AYDINLATMA BİLDİRİMİ VE AÇIK RIZA FORMU 

Vibracoustic Çerkezköy Otomotiv Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (“Vibracoustic” ve/veya “Şirket”) olarak 

ziyaretçilerimizin kişisel verilerinin korunmasına önem atfetmekteyiz. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 

(“KVKK”) uyarınca “Veri Sorumlusu” sıfatıyla kişisel verilerinizi KVKK’ya uygun olarak ve aşağıda belirtilen amaçlar 

ve sınırlar kapsamında işlemekte1 ve buna uygun gerekli idari ve teknik tedbirleri almaya son derece özen göstermekteyiz. 

Bu sebeple işbu “Kişisel Verilerin İşlenmesi Hakkında Ziyaretçi Aydınlatma Bildirimi” (“Bildirim”) vasıtasıyla kişisel 

verilerinizi işleme süreçlerimiz ve mevzuat kapsamındaki haklarınız hakkında sizleri bilgilendirmek isteriz.  

 

1. Kişisel Verileriniz  

Şirketimiz tesislerine erişiminiz kapsamında adınız-soyadınız, çalıştığınız firma bilgisi, Şirketimiz tesislerine giriş ve 

tesislerden çıkış tarih ve saatleriniz, (acil bir durumda size ulaşılabilecek) cep telefonu numarası, eğer tesise araç ile giriş 

yapacak iseniz araç plakanız, , beraberinizde bilgisayar veya akıllı telefon olması durumunda bu cihazın modeli ve 

bilgisayarın seri numarası, Şirketimizin sağladığı bağlantı üzerinden internet kullanımı gerçekleştirmeniz halinde bağlantı 

bilgileriniz ve güvenlik kameralarında yer alan görüntünüz  (hepsi birlikte “Kişisel Veri”) işlenmektedir. 

 

2. Kişisel Verilerinizin İşlenme Yöntemi ve Hukuki Sebebi 

Kişisel Verileriniz, Bildirim’in 3. maddesinde sayılı amaçlar çerçevesinde, Şirketimiz tesislerini ziyaretiniz kapsamında 

doldurduğunuz form kapsamında elde edilmekte ve Şirketimiz tarafından iş yeri güvenliğini sağlamak ve siz 

ziyaretçilerimizin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla Şirketimizin meşru menfaati ve Şirketin hukuki 

yükümlülüklerinin yerine getirilmesi hukuki sebepleriyle işlenmektedir. 

Ayrıca, Şirket tesislerindeki kameralar ile tesisin, çalışanların ve iş ortaklarımızın güvenliğinin sağlanması için görüntü 

kaydı alınmakta olup, bu görüntü kayıtları alınması kapsamında sizlerin de görüntüleri temel hak ve özgürlüklerinize zarar 

vermemek kaydıyla Şirket’in meşru menfaati kapsamında işlenebilecektir. 

Yukarıda belirtilenlere ek olarak kişisel verilerinizin işlenmesi gerekmesi halinde ilgili işleme süreçleri KVKK’nın 5. 

maddesinde de belirtilen aşağıda sayılı hukuki sebeplere veya açık rızanıza dayanılarak yerine getirilecek olup, bu süreçlere 

ilişkin olarak tarafınıza ayrıca bilgi verilecek ve gerekli ise açık rızanız alınacaktır: 

 

a. Kanunlarda açıkça öngörülmesi 

b. Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan 

kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması 

c. Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait 

kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması 

d. Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması 

e. İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması 

f. Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması 

g. İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri 

işlenmesinin zorunlu olması 

 

3. Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları 

Kişisel Verileriniz ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takibi, Şirket’in çalışanlarının ve tesislerinin güvenlik ve 

denetiminin yürütülmesi ve temini, şirket tesislerindeki bilgisayar, telefon ve cihazların güvenliğinin sağlanması, acil bir 

durum halinde ziyaretçilere ulaşılabilmesi amacıyla ve Şirketimizin sağladığı bağlantı üzerinden internet kullanımı 

gerçekleştirmeniz halinde bağlantı bilgileriniz, hukuk yükümlülüklerimiz kapsamında işlenmektedir. 

 

 

 
1 İlgili mevzuata göre, “kişisel verilerin işlenmesi”, kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt 

sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, 

değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da 

kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi ifade etmektedir. 
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4. Kişisel Verilerinizin Yurt İçi veya Yurt Dışı Aktarımı 

Güvenlik hizmetlerinin sağlanması amacıyla Şirket dışı güvenlik firmasından destek hizmet alınmakta olup, Şirket 

tesislerini ziyaret esnasında güvenlik biriminde doldurduğunuz formlara ve ortak alanlarda alınan görüntü kayıtlarına 

firmanın görevlendirmiş olduğu ve Şirket tesislerinde görev alan güvenlik görevlisinin, ilgili kişilerin temel hak ve 

özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusu olan Şirket’in meşru menfaatleri için zorunlu olması hukuki 

sebebiyle, anlık olarak erişimi bulunmaktadır. Ancak bu bilgiler ayrıca güvenlik firması ile paylaşılmamaktadır.   

Bilgi teknolojileri hizmetlerinin sağlanması, Şirket iş süreçleri kapsamında kullanılmakta olan çeşitli yazılımların 

barındırılması amaçlarıyla Şirket dışı bilgi teknolojileri firmasından ve/veya Almanya’da kurulu grup şirketimiz 

Vibracoustic AG’den destek hizmet alınmakta olup, bu hizmetlerin görülmesi kapsamında, ilgili firmanın teknik destek 

sağlamak amacı ile zaman zaman şirket programlarına ve dolayısı ile bu programlar altında olan kişisel veriler, ilgili 

kişilerin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusu olan Şirket’in meşru menfaatleri için 

zorunlu olması hukuki sebebine dayalı olarak yurtdışındaki grup şirketimize ve/veya ilgili bilgi teknolojileri firmasına 

aktarılabilmektedir..  

Yasal yükümlülükler çerçevesinde gerekmesi ya da resmi yollarla talep edilmesi halinde, Kişisel Verileriniz adli merciler, 

kolluk kuvvetleri ve idari kurumlara ilgili olaya göre kanunlarda açıkça öngörülmesi, hukuki yükümlülüğün yerine 

getirilmesi için zorunlu olması, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için zorunlu olması veya ilgili kişilerin temel 

hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusu olan Şirket’in meşru menfaatleri için zorunlu olması hukuki 

sebebine dayalı olarak aktarılabilmektedir.  

 

5. KVKK Tahtında Veri Sahibi Olarak Haklarınız 

KVKK ve yürürlükte bulunan diğer mevzuat çerçevesinde: 

i. Kişisel Verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, 

ii. Kişisel Verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, 

iii. Kişisel Verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, 

iv. Yurtiçinde veya yurtdışında Kişisel Verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, 

v. Kişisel Verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme, 

vi. KVKK mevzuatında öngörülen şartlar çerçevesinde Kişisel Verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme, 

vii. v. ve vi. maddeleri kapsamında yapılan işlemlerin Kişisel Verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini 

isteme, 

viii. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya 

çıkmasına itiraz etme, 

ix. Kişisel Verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep 

etme haklarına sahipsiniz.  

6. Haklarınız Kapsamında Şirket’e Başvuru Yolları 

Yukarıda belirtilen KVKK kapsamındaki haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi kimliğinizi tespit edecek belgeler ile 

birlikte (i) Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi Karaağaç Mah. 7.Sok no:12 Kapaklı / Tekirdağ adresindeki 

İnsan Kaynakları Departmanı’na ıslak imzalı olarak elden teslim edebilir veya (ii) güvenli elektronik imza veya mobil imza 

ile imzalı şekilde CER.MSG.HR@vibracoustic.com adresine iletebilirsiniz. 

Konuyu saygıyla dikkatlerinize sunarız.  

 

Vibracoustic Çerkezköy Otomotiv Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi 

 

 

Yukarıdaki bilgilendirme metnini okudum, işbu metinde belirtilen Bilgi Teknolojileri ile benzer iş süreçleri kapsamında 

destek alınması amacıyla kişisel verilerimin yurtdışına aktarılmasına rıza gösterdiğimi beyan ve taahhüt ederim. 

 

Adı Soyadı: 

 

Tarih:  

 

İmza: 

mailto:CER.MSG.HR@vibracoustic.com

