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Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 10. maddesi ile Aydınlatma 
Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri 
sorumlusu sıfatıyla (Rubenis Tekstil Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi) tarafından hazırlanmıştır.  
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 Hangi Verilerinizi İşliyoruz?  
Ziyaretçi görsel verilerinizi (güvenlik kameraları vasıtasıyla), kimlik bilgilerinizi (isim soy isim), telefon 
numaranızı, ziyaret edeceğiniz kişi bilgisini, giriş ve çıkış saatinizi ve varsa aracınızın plakasını 
işlemekteyiz.  
  

 Kişisel Verilerinizi Ne Şekilde ve Hangi Sebeplerle Topluyoruz ?  
Şirket’imizi ziyarete geldiğinizde, Şirket’in işyeri güvenliği sağlamaya yönelik hukuki yükümlülüğü ve 
meşru menfaati gereği, Şirket’e yerleştirdiğimiz kameralar aracılığıyla görsel verilerinizi ve 
tarafınızdan talep edilen kişisel verilerinizi bize sözlü veya fiziksel ortamda iletmeniz yoluyla 
topluyoruz.  
  

 Kişisel Verilerinizi Hangi Amaçlarla İşliyoruz ?  
Tarafımızca hukuka uygun olarak edinilen kişisel verileriniz Şirket’in meşru menfaatleri kapsamında 
haklarınıza zarar vermeden Şirket tarafından ziyaretçilerin takibinin yapılması amacıyla işliyoruz.  
  

 Kişisel Verilerinizi Nerelere Aktarıyoruz ?  
Verileriniz ilgisiz üçüncü kişilerle paylaşılmamaktadır. İşyeri bina yönetimi tarafından yerleştirilen 
kameralardaki görüntü kayıtlarınız ve bina yönetimine verdiğiniz kimlik bilgileriniz veri sorumlusu 
sıfatıyla işyeri bina yönetimi tarafından tutulmakta ve işlenmektedir. Ayrıca Söz konusu kişisel veriler 
hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi veya ilgili mevzuatı gereği talep halinde adli makamlar veya ilgili 
kolluk kuvvetlerine aktarılabilecektir.  
  

 Kişisel Verileriniz İle İlgili Sahip Olduğunuz Haklar  
Kişisel Verileri Koruma Kanunu’nun 11. Maddesine göre kişisel verileri işlenen ilgili kişi;  

• Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,   
• Kişisel verileri 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,  
• 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 verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın 
giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.  
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 Kişisel veri sahipleri olarak haklarınıza ilişkin talepleriniz  
İadeli taahhütlü mektup aracılığıyla veya şahsen veya noter aracılığıyla yazılı olarak veya kayıtlı 
elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da daha önce bize bildirdiğiniz 
ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresiniz var ise elektronik posta adresinizi 
kullanmak suretiyle bize ulaşarak iletebilirsiniz. Talepleriniz, bize ulaştırılmasından itibaren 30 gün 
içerisinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır.   
  
İLETİŞİM  
  

Adınız Soyadınız  :  
İmza     :  

  


