
 
 
 

 
      

   

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN “ZİYARETÇİ” 
AYDINLATMA METNİ 

 
1. Tanımlar 

K ş sel Ver : K ml ğ  bel rl  veya bel rleneb l r gerçek k ş ye l şk n her türlü b lg d r. 
Özel N tel kl  K ş sel Ver : K ş ler n ırkı, etn k köken , s yas  düşünces , felsef  nancı, d n , mezheb  
veya d ğer nançları, kılık ve kıyafet , dernek, vakıf ya da send ka üyel ğ , sağlığı, c nsel hayatı, ceza 
mahkûm yet  ve güvenl k tedb rler yle lg l  ver ler  le b yometr k ve genet k ver ler d r. 
Ver  Sorumlusu: K ş sel ver ler n şleme amaçlarını ve vasıtalarını bel rleyen, ver  kayıt s stem n n 
kurulmasından ve yönet lmes nden sorumlu olan gerçek veya tüzel k ş y  fade etmekted r. 
Tedar kç : Mal veya h zmet satın alınan gerçek veya tüzel k ş y  fade eder. 
İş Ortağı: İş faal yetler m z n yürütülmes  kapsamında, sözleşme bağı çerçeves nde bel rl  b r ş n fası 
amacıyla, ortaklık sağladığımız ekonom k ve hukuksal yönden bağımsız gerçek veya tüzel k ş ler  fade 
eder. 
 

2. Veri Sorumlusu ve Kişisel Veri Kategorileri 
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“6698 sayılı Kanun”) uyarınca işbu maddede sayılan; 
Kimlik Bilgileriniz, Fiziksel Mekan Güvenliği Bilgileriniz, Sağlık Bilgileriniz şeklinde tarafımıza 
ilettiğiniz ve tarafımızda bulunan diğer tüm kişisel verileriniz, veri sorumlusu olarak 3.T. Tekstil San. 
Tic. Ve Danışmanlık Ltd. Şti. (“Şirket”) tarafından işlenmektedir. 
 

3. Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği 
Tarafımıza ilettiğiniz ve tarafımızca toplanan kişisel verileriniz; Bina ve tesis yerleşkeleri ve/veya 
tesislerinin güvenliğinin temini, Ziyaretçi Kayıtlarının Oluşturulması ve Takibi, Demirbaşlarının 
ve/veya kaynaklarının güvenliğinin temini, Teknik ve ticari iş güvenliğinin temini, Kurum 
operasyonlarının güvenliğinin temini, Yetkili kurum ve kuruluşlara mevzuattan kaynaklı bilgi verilmesi 
amaçlarıyla işlenmektedir. 
 

4. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği 
Kişisel verileriniz; kamu kurumlarına gerekli bildirimlerin yapılması gibi veri sorumlusunun hukuki 
yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, kamera kayıtlarının tuutlması için dışardan 
hizmet alınması gibi veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması şartları 
dâhilinde; iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, hukuken yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına 
aktarılmaktadır. Bununla birlikte kişisel verileriniz, sunucuları ve bulut sistemleri yurt dışında bulunan 
yurt içi iş ortaklarımız ve yurt dışı yerleşik iş ortaklarımız, iştiraklerimiz, tedarikçilerimiz, kamu kurum 
ve kuruluşları ile açık rızanız alınmak koşuluyla veya ilgili yabancı ülkedeki veri sorumlularının yeterli 
bir korumayı yazılı olarak taahhüt etmeleri ve Kişisel Verileri Koruma Kurulunun izninin bulunması 
koşuluyla aktarılmaktadır. 
 

5. Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri ve Hukuki Sebepleri 
K ş sel ver ler n z; tarafımızca b zzat veya 3. k ş lerden f z k , elektron k ortam araçları le otomat k, 
kısmen otomat k veya herhang  b r ver  kayıt s stem n n parçası olmak kaydıyla otomat k olmayan 
yollarla yazılı veya sözlü olarak toplanmaktadır. K ş sel ver ler n z  şleme faal yetler m z yukarıda 
bel rt len amaçlarla sınırlı şek lde 6698 sayılı Kanun’un 5. Maddes  uyarınca; ver  sorumlusunun hukuk  
yükümlülüğünü yer ne get reb lmes  ç n zorunlu olması, b r hakkın tes s , kullanılması veya korunması 
ç n ver  şlemen n zorunlu olması veya lg l  k ş n n temel hak ve özgürlükler ne zarar vermemek 

kaydıyla, ver  sorumlusunun meşru menfaatler  ç n ver  şlenmes n n zorunlu olması hukuk  
sebepler ne dayanılarak veya açık rızanız alınarak şlenmekted r.      



 
 
 

 
      

   

 
6. Kişisel Veri Sahibinin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanun’un 11. maddesinde Sayılan 

Hakları 
İlgili kişi olarak, 6698 sayılı Kanun 11. maddede yer alan haklarınıza ilişkin bir talebiniz olması 
durumunda; İnsan Kaynakları biriminden ve www.3ttekstil.com web sayfamızdan temin edebileceğiniz 
Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Başvuru Formu’nu doldurarak ve her halükarda Veri 
Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ ile öngörülen asgari koşulları sağlayan; 
3ttekstil@hs01.kep.tr KEP adresimize göndereceğiniz ileti ile kvkk@3ttekstil.com e-mail adresimize 
sistemimizde kayıtlı e-posta adresinizle veya güvenli e-imzalı olarak ileteceğiniz ileti ile İkitelli Hacı 
Kadın Mahallesi Atatürk Bulvar No: 60/2101 Fatih/İstanbul adresimize yazılı olarak şahsen veya noter 
kanalı ile başvuru gerçekleştirebilirsiniz. Yapacağınız başvuruyu Şirket olarak, talebinizin niteliğine 
göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içerisinde ücretsiz olarak sonuçlandıracağız. Ancak, işlemin 
ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Şirket tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen 
tarifedeki ücret alınacaktır. 
 


