
ZİYARETÇİ KİŞİSEL VERİ AYDINLATMA METNİ 

GİRİŞ 

EPS Üretim şirketi olarak CFN Kimya San. ve Dış Tic. A.Ş. (“CFN Kimya” veya “Şirket”), 6698 

sayılı ve 7 Nisan 2016 tarihli ve 29677 sayılı Resmî Gazetede yayınlanmış olan Kişisel Verilerin 

Korunması Kanunu’na (“KVKK”), tamamen uymaya kendilerini adamıştır. 

Bu sorumluluğumuzun tam idraki ile KVK Kanununda tanımlı şekli ile “Veri Sorumlusu” sıfatıyla, 

Şirketimizi ziyaretiniz sırasında kişisel verilerinizi aşağıda izah edildiği surette ve mevzuat 

tarafından emredilen sınırlar çerçevesinde toplamakta, işlemekte ve gerekli olması halinde 

muhafaza etmekteyiz.  

1. VERİ TOPLAMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ 

Kişisel Verilerin Toplanması, İşlenmesi ve İşleme Amaçları 

Kişisel verileriniz, Şirketimizin amacı ile ilişkili olarak aşağıdakilerle sınırlı olmamak üzere, 

toplanabilmekte ve işlenebilmektedir:  

a. CFN Kimya tarafından meşru menfaate dayalı olarak güvenliğin sağlanması (hırsızlık, 

çalışılan yerde çıkabilecek olay, münakaşa vb. tespiti, yetkisiz giriş tespiti vb.) ve ilgili 

mevzuattan doğan yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla CFN Kimya içerisinde yer 

alan kapalı devre kamera sistemiyle ziyaretçilerin giriş çıkışlarının takibine yönelik görsel 

kişisel veri işleme faaliyetinde bulunulmaktadır.  

b. Yine meşru menfaat doğrultusunda resepsiyon bölümünde doldurulan ziyaretçi kayıt defteri 

ile ziyaretçilere ait ad-soyad bilgisini içerir kimlik bilgisi, telefon, e-posta ve adres içerir 

iletişim bilgisi, otopark kaydı için araç plaka bilgisi, imza ve ziyaret edilen kişi bilgisi gibi 

diğer bilgilere yönelik kişisel veri işleme faaliyetinde bulunulmaktadır. 

c. KVK Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları 

dâhilinde işlenebilecektir. 

CFN Kimya, Ziyaretçilere ait Kişisel Verilerin işlenmesi bakımından işbu amaç ve dayanağın 

dışına çıkmayacaktır. 

2. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİN KİMLERE VE HANGİ AMAÇLA 

AKTARILABİLECEĞİ 

CFN Kimya tarafından toplanan Ziyaretçilere ait Kişisel Veriler üçüncü şahıslara aşağıdaki 

şekillerde aktarabilmektedir;  

a. Yürürlükteki kanunlar uyarınca veya bir mahkeme celbine ya da bir resmi kurumun emrine 

cevaben; 

b. KVK Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları 

çerçevesinde. 



CFN Kimya, işlediği Kişisel Verileri ilgili mevzuat ve Kurul kararlarında öngörülen yöntemler 

dâhilinde doğru ve güncel olarak muhafaza etmektedir. CFN Kimya, işlenmesini gerektiren 

sebeplerin ortadan kalkması hâlinde Kişisel Verileri resen veya Veri Sahibin talebi üzerine silecek 

veya yok edecektir. 

3. KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN KVK KANUNU’NUN 11. MADDESİNDE SAYILAN 

HAKLARI  

İlgili Kişi olarak; haklarınıza ilişkin taleplerinizi, işbu Aydınlatma Metninde aşağıda düzenlenen 

yöntemlerle Şirketimize iletebilirsiniz. 

a. Kişisel verilerinizin 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 hâlinde bunların düzeltilmesini 

isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere 

bildirilmesini isteme, 

f. KVK Kanunu’nun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına 

rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin 

silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin 

aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 

g. İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle 

kendiniz aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, 

h. Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde 

zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.    

4. VERİ SORUMLUSUNA BAŞVURU USULÜ  

KVK Kanunu’nun 13. maddesinin 1. fıkrası ve Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları 

Hakkında Tebliğ uyarınca, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için bizzat elden, noter 

kanalıyla veya iadeli taahhütlü posta yoluyla ilgili Şirketimiz adına, Demirciler Osb Mah. Murat 

Yıldıran Cad. No: 3/3 Dilovası/Kocaeli adresine göndererek iletebilir veya ilgili formu taratarak 

insankaynaklari@cfnkimya.com mail adresine güvenli elektronik imza, mobil imza ya da 

tarafınızca Şirketimize daha önce bildirilen ve sistemlerimizde kayıtlı olan elektronik posta 

adresinizi kullanmak suretiyle iletebilirsiniz.  

Şirketimiz başvuruda yer alan taleplerinizi, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz 

gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırır. Ancak söz konusu işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi 

hâlinde, Kurulca belirlenen tarifedeki ücret alınabilir.   

Şirketimiz, talebi kabul edebileceği gibi gerekçesini açıklayarak reddedebilir; cevabını ilgili kişiye 

yazılı olarak veya elektronik ortamda bildirir. Başvuruda yer alan talebin kabul edilmesi hâlinde 

Şirketimiz gereğini yerine getirip ayrıca bilgi verecektir.  



Başvurunun reddedilmesi, verilen cevabın yetersiz bulunması veya süresinde başvuruya cevap 

verilmemesi hâllerinde; İlgili Kişi, cevabı öğrendiği tarihten itibaren otuz ve herhâlde başvuru 

tarihinden itibaren altmış gün içinde Kurula şikâyette bulunma hakkına sahiptir. 

5. KAPSAM 

İşbu Aydınlatma Metni, CFN Kimya tarafından internet sitesinde yayınlanmış olan CFN Kimya 

Kişisel Verilerin Korunması Politikasının hüküm ve koşullarını kapsamaktadır. 

6. SORULAR VE ŞİKAYETLER 

İşbu Aydınlatma Metni ve uygulaması ile ilgili sorularınız veya endişeleriniz bulunması 

durumunda bizimle insankaynakları@cfnkimya.com mail adresi üzerinden iletişime 

geçebilirsiniz. 

 

CFN KİMYA  

SAN. VE DIŞ TİC. A.Ş. 

 


