
KAMERA KAYIT AYDINLATMA METNİ 

 

I. Veri Sorumlusu 

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu 

olarak SARBAK METAL TİCARET VE SANAYİ A.Ş. (“Şirket”) tarafından aşağıda açıklanan 

kapsamda işlenmektedir. 

II. Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri ve Hukuki Sebepleri 

İşbu Kamera Aydınlatma Metni, Şirketin bina, tesis, yerleşkelerinde, işyerlerinde, eklentilerinde, giriş 

kapıları, bina dış cephesi, ofis alanı girişleri, yemekhane, bekleme salonu ve kat koridorları ve diğer 

hizmet alanlarında ve aşağıdaki uyarı işaretinin bulunduğu diğer alanlarda (“Şirket yerleşkesi”) video 

gözetim ekipmanlarının yerleştirilmiş olduğu hakkında sizi bilgilendirmektedir. Video gözetim sistemi, 

bireylerin ve bu sistemlerin menzilinden geçen eşyaların görüntülerini kaydetmekte ve işlemektedir. 

Sistem, 7 gün 24 saat sürekli olarak çalışmaktadır. Video gözetim sistemi aracılığıyla, görsel bilgiler ve 

kamera kayıtları işlenmektedir. 

Kişisel verileriniz, hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi (örneğin, bilgi güvenliğini sağlamak 

amacıyla çalışma alanlarına izinsiz girişlerin tespiti ve önlenmesi) veya veri sorumlusunun meşru 

menfaatinin sağlanması (örneğin, fiziksel mekan güvenliğinin sağlanması amacıyla kamera kayıtlarının 

tutulması, işyeri kurallarına ilişkin ihlalleri tespit edilmesi ve soruşturulması) hukuki sebeplerine dayalı 

olarak işlemektedir. 

III. Kişisel Verileri İşleme Amaçları 

Yukarıda belirtilen kişisel verileriniz, bu verileri bizlere açıklamanıza konu olan ve aşağıda sıralanan 

amaçlarla işlenebilecektir: 

• Şirket yerleşkelerinin, yerleşkelerinde bulunan bireylerin, eşyaların, ürünlerin her türlü 

saldırıdan, hırsızlıktan, soygundan veya her türlü zarardan korunması 

• Şirket yerleşkelerinin, altyapının, ürünlerin, operasyonların, güvenliğinin sağlanması ve her 

türlü güvenlik ihlaline karşı tedbir alınması 

• Yetkili kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi 

• Şirket’in ve Şirket ile iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki, teknik ve ticari iş güvenliğinin 

temin edilmesi 

• İşyerine giriş ve çıkışlarının kontrol edilmesi 

• Ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takibi 

• İş sağlığı ve/veya güvenliği süreçlerinin planlanması ve/veya icrası ve bu amaçlara ilişkin 

yükümlülüklerin yerine getirilmesi 

• Yangın ve benzeri afetleri önlenmesi 

• İşyeri kurallarına ilişkin ihlalleri tespit edilmesi ve soruşturulması 

• Acil durum yönetimi süreçlerinin yürütülmesi 

IV. Kişisel Verilerin Aktarılması 

Şirket yerleşkesinin güvenliğinin sağlanması, iş yeri kurallarına uyumun temini süreçlerinin 

yürütülmesi veya denetimi, dijital altyapıların işletilmesi farklı paydaşlarla sürekli veri akışını zaruri 

kıldığı için işlediğimiz kişisel verileri belirli amaçlarla üçüncü kişilerle aktarmak durumundayız. 

Kişisel verileriniz, yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda ve bu amaçların 

yerine getirilmesi ile sınırlı olarak; hissedarlarımızla, iş faaliyetlerinin yürütülmesi ve denetimi, iş 
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sürekliliğinin sağlanması faaliyetlerinin yürütülmesi, bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi 

amaçlarıyla; bilişim altyapımızı sağlayan, işleten veya hizmet sunan tedarikçilerimiz ve kanunen yetkili 

kamu kurumları ve özel kişi veya kuruluşlar ile bir üst başlık altında belirtilen amaçlarla sınırlı olarak 

paylaşılabilecek ve işlenebilecektir.  

VI. İlgili Kişinin Hakları 

Kanunun 11. maddesi uyarınca, tarafınıza ait kişisel verilerin; (i) İşlenip işlenmediğini öğrenme, 

(ii) Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, (iii) Kişisel verilerinizin hangi 

amaçla işlendiğini ve bu amaçlara uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, (iv) Kişisel 

verilerinizin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, (v) Kişisel verilerinizin 

eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme, (vi) Kişisel verilerinizin 

silinmesini veya yok edilmesini talep etme, (vii) Düzeltme, silme ve yok etme taleplerinizin kişisel 

verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, (viii) İşlenen verilerinizin münhasıran 

otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle şahsınız aleyhine bir sonucun ortaya 

çıkmasına itiraz etme, (ix) Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara 

uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.  

 

Yukarıda yer verilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edebileceğimiz gerekli bilgiler 

ile belirtilen haklarınızdan hangisini kullanmayı talep ettiğinize yönelik açıklamalarınızı içeren 

talebinizi; Şirketimizin Eğitim Mah. Adım Sok. Orjin İşmerkezi No.10-18 K.3 D.39-49 Hasanpaşa/ 

Kadıköy/İstanbul adresine yazılı olarak veya sarbakmetalas@h02.kep.tr adresine e-mail 

göndererek Şirketimize iletebilirsiniz. Şirket, başvurunuz üzerine talebinizi kabul eder veya 

gerekçesini açıklayarak reddeder ve cevabını ilgili kişiye yazılı olarak veya elektronik ortamda 

bildirir. Başvuruda yer alan talebin kabul edilmesi halinde Şirket tarafından gereği yerine getirilir. 
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