ZER MERKEZİ HİZMETLER VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ TARAFINDAN GÜVENLİK
KAMERALARININ KULLANIMINA İLİŞKİN KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ HAKKINDA
AYDINLATMA METNİ
Bu doküman kişisel verilerinizin işlenmesi konusunda 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu
(“Kanun”) m. 10 çerçevesinde aydınlatılmanızı sağlamak amacıyla hazırlanmıştır. Kişisel verileriniz
Kanun kapsamında veri sorumlusu olan Zer Merkezi Hizmetler ve Ticaret Anonim Şirketi (“Zer”) tarafından
aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.
Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları
Zer, kişisel verilerinizi Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde şirketin
ve şirketle iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temin edilmesi, şirket
yerleşkeleri ve/veya tesislerinin güvenliğinin temini, şirket operasyonlarının güvenliğinin temini, ziyaretçi
kayıtlarının oluşturulması ve takibi, yetkili kuruluşlara mevzuattan kaynaklı bilgi verilmesi gibi amaçlarla
işleyebilecektir.
Kişisel verilerinizin Zer tarafından işlenme amaçları konusunda detaylı bilgilere www.koczer.com internet
adresinden kamuoyu ile paylaşılmış olan Zer Merkezi Hizmetler ve Ticaret Anonim Şirketi Kişisel Verilerin
Korunması ve İşlenmesi Politikasından ulaşabilirsiniz.
Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemleri İle Hukuki Sebepleri
Kişisel verileriniz Şirketimiz tarafından yukarıda belirtilen hukuki sebeplere dayanarak güvenlik kamerası
kanalları üzerinden, fiziki veya dijital ortamda toplanabilmekte ve yukarıda belirtilen amaçların
gerçekleştirilmesi için işlenebilmektedir.
Kişisel Verilerinizin Paylaşılması
Zer, bu doküman kapsamındaki kişisel verilerinizi yukarıda belirtilen veri işleme amaçlarını
gerçekleştirmek için iş ortaklarımıza, hissedarlarımıza, tedarikçilerimize, kanunen yetkili kamu
kurumlarına ve özel kişi veya kuruluşlar ile üçüncü kişilere ve yine bu amaçların yerine getirilmesi ile sınırlı
olarak Koç Holding A.Ş.’ye, Koç Holding A.Ş. Topluluk Şirketleri’ne (Topluluk Şirketleri’nin tüm listesine
şu linkten ulaşabilirsiniz: http://www.koc.com.tr/tr-tr/faaliyet-alanlari/sirketler ), Kanun’un 8. ve 9.
maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları çerçevesinde aktarılabilecektir.
Kişisel Verilerinizin Saklanması
Kişisel verileriniz, yukarıda ilgili bölümde açıklanan kişisel verilerinizin işlenme amaçlarının gerektirdiği
süreler boyunca saklanabilmektedir. Başka bir gerekçe veya hukuki sebep olmaması halinde işlenme
amaçları ortadan kalkan kişisel verileriniz silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir.
Kişisel Verilerinizin Güvenliğine İlişkin Alınan Önlemler Hakkında Bilgiler
Kişisel verilerinizin hukuka uygun olarak işlenmesini ve güvenli şekilde saklanmasını sağlamak ve kişisel
verilerinize hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek amacıyla, Zer uygun güvenlik düzeyini sağlamak
için gereken her türlü teknik ve idari tedbirleri almayı, gereken denetim çalışmalarını yapmayı taahhüt
etmektedir.
Kişisel Verilerinize İlişkin Sahip Olduğunuz Haklar
Kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin olarak aşağıdaki hakları, Zer’e yapacağınız bir talep ile
kullanabilirsiniz. Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi www.koczer.com internet
adresinden kamuoyu ile paylaşılmış olan Zer Merkezi Hizmetler ve Ticaret Anonim Şirketi Kişisel Verilerin
Korunması ve İşlenmesi Politikasında düzenlenen yöntemlerle Şirketimize iletmeniz durumunda
Şirketimiz talebin niteliğine göre talebi en geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır.
Ancak, Kişisel Verileri Koruma Kurulunca bir ücret öngörülmesi hâlinde, Şirketimiz tarafından Kişisel
Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;
 Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 Kişisel verileriniz işlenmişse, buna ilişkin bilgi talep etme,
 Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve kişisel verilerinizin işlenme amacına uygun kullanılıp
kullanılmadığını öğrenme,
 Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini talep etme,






İlgili mevzuatta öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini
isteme,
İlgili mevzuat uyarınca yapılan düzeltme, silme ve yok edilme işlemlerinin, kişisel verilerinizin
paylaşıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
İşlenen kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle
sizin aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde, zararın
giderilmesini talep etme.

Kişisel verilerinize ilişkin haklarınızı http://www.koczer.com/kisisel_verilerin_korunmasi adresinde yer
alan Başvuru Formu’nu doldurarak kullanabilirsiniz.

