
AKSAN DOKUMA TEKSTİL A.Ş.  
ZİYARETÇİ KİŞİSEL VERİ AYDINLATMA METNİ 

 

A) Veri Sorumlusu  
Veri Sorumlusu sıfatıyla Aksan Dokuma Tekstil A.Ş. (“Şirket”) olarak, Şirketimize ait hizmet binasında ziyaretiniz 
kapsamında elde edilen kişisel verileriniz; 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (6698 sayılı Kanun) ve ilgili diğer 
mevzuat hükümleri doğrultusunda aşağıda yer alan bilgilendirme ve amaçlar kapsamında işlenmektedir.  
 
B) Kişisel Verilerinizin İşlenme Yöntemi,  Amacı ve Hukuki Sebebi 
Şirketimize ait fiziki mekânları ziyaretiniz kapsamında tarafınızdan temin edilen ad-soyad, kimlik no, imza, telefon 
numarası, ziyaret edilen kişinin ad soyadı ve ziyaret saatlerinden ibaret kişisel verileriniz kayıtlara ve sisteme işlenmesi ve 
hizmet binalarımızın güvenliğinin sağlanması için giriş-çıkış yapan kişilerin kaydı ve takibi amacıyla 6698 sayılı Kanun’un 
5/2-f maddesindeki Şirketimizin meşru menfaati hukuki sebebi uyarınca, Şirketimiz bünyesinde bulunan kapalı devre 
güvenlik kameralarının kayıt faaliyeti sonucunda elde edilen görüntü kayıtlarınız ise hizmet binalarımız ve iş güvenliğinin 
sağlanması amacıyla hem 6698 sayılı Kanunu’nun 5/2-f maddesindeki Şirketimizin meşru menfaati, hem de 6331 sayılı 
Kanundaki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi amacıyla 6698 sayılı Kanun’un 5/2-ç maddelerindeki hukuki sebepler 
uyarınca,  otomatik yollarla ya da veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yöntemlerle yukarıda 
belirtilen amaçlarla sınırlı olarak ve 6698 sayılı Kanun’un 4. maddesindeki kişisel veri işleme şartları kapsamında 
işlenmektedir.  
 
C) Kişisel Verilerinizin Korunması ve İmhası 
6698 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat gereğince Şirketimiz kişisel verilerinizin hukuka aykırı olarak işlenmesini önleme, 
hukuka aykırı olarak erişilmesini önleme ve muhafazasını sağlama amacıyla, uygun güvenlik düzeyini temin etmeye 
yönelik tüm teknik ve idari tedbirleri almakta ve ilgili mevzuat ve düzenlemelerde belirlenen süreler dolduğunda da imha 
faaliyetini yerine getirmektedir.     
 
Şirketimiz ile paylaştığınız kişisel verilerinizin işlenme esaslarına dair daha detaylı bilgiye Şirketimize ait 
www.aksantekstil.com.tr sayfasında yer alan “Kişisel Veri Koruma ve İşleme Politikası”ndan erişebilirsiniz. 
 
D) İşlenen Kişisel Verilerinizin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği  
Söz konusu kişisel verileriniz, yukarıda belirtilen amaç ve hukuki sebepler ile sınırlı olarak Şirketimizin hissedarlarına, 
insan kaynakları, bilgi-işlem ve üretim departmanı müdürleri/sorumlularına, hizmet sağlayıcılarımıza ve talep edilmesi 
durumunda kanunen yetkili kurum ve kuruluşlara 6698 sayılı Kanun’un 8. maddesinde belirtilen kişisel veri aktarma 
şartları ve amaçları çerçevesinde yurtiçinde aktarılabilecektir.  
 
E) Kişisel Verilerinizin İşlenmesine Dair Haklarınız ve Başvuru Usulü  
6698 sayılı Kanun’un 11. Maddesi uyarınca aşağıda yazılı haklara sahip bulunmaktasınız;  
a) Kişisel verinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,  
b) Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,  
c) Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,  
d) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,  
e) Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,  
f) Kanun ilgili maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizi silinmesini veya yok edilmesini isteme, 
g) (e) ve (f) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,  
h) İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir 
sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,  
i) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme.  
 
Yukarıda belirtilen haklarınızın kullanılması kapsamındaki talep ve başvurularınızı “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve 
Esasları Hakkında Tebliğe” göre Şirketimize ait www.aksantekstil.com.tr sayfasından ulaşacağınız “Kişisel Veri Sahibi 
Başvuru Formu”nu doldurarak Şirketimizin Mehmet Nesih Özmen Mah. Savaş Cad. No: 12/D Güngören/İstanbul adresine 
yazılı olarak veya kayıtlı/güvenli elektronik posta üzerinden info@aksantekstil.com.tr e-posta adresine iletebilirsiniz. 
Talebinizin niteliğine göre mümkün olan en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvurunuz sonuçlandırılıp, tarafınıza 
bildirilecektir.  
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