
 

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI  

 

GÜVENLİK KAMERASI  

AYDINLATMA METNİ 

DURTAŞ TEKSTİL SAN. VE TİC. AŞ. (“DURTAŞ”) olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması 

Kanunu’nda tanımlı veri sorumlusu sıfatıyla işlediğimiz kişisel verilerinizin güvenliğine önem 

veriyoruz. Bu nedenle sizleri kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin olarak bilgilendirmek isteriz. 

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMACI VE HUKUKİ SEBEBİ 

Bu kapsamda kişisel verileriniz 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ikincil 

düzenlemelere uygun olarak aşağıda belirtilen amaçlar ve hukuki sebepler çerçevesinde 

işlenmektedir:  

DURTAŞ, fiziksel mekan güvenliğinin sağlanması ve mevzuat kaynaklı yükümlülüklerin yerine 

getirilebilmesi için kamera sistemi kullanmakta; bu sistem vasıtasıyla video (görüntü) ve 

fotoğraf kaydı yapılabilmekte; dolayısıyla çalışan, hissedar ve ziyaretçilerinin görsel verilerini 

işlemektedir. 

 

Kamera sistemi vasıtasıyla işlenen kişisel verileriniz, Şirket ile iş ilişkisi içerisinde olan ilgili 

kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temin edilmesi ve Şirket’e ait binaların 

güvenliğinin sağlanması, Şirket’te çalışanların, müşterilerin ve demirbaşın ve şirket nezdindeki 

kişisel veri içeren ortamların güvenliğinin sağlanması ve korunmasına yardımcı olmak amacıyla 

işlenmektedir. 

 

Bu kapsamda bütün kameralar günde 24 saat, haftanın 7 günü kayıt halindedir.  

 

Şirket bünyesinde bulunan kameralardan edinilen kamera kayıtları, hem 6698 sayılı Kanun’un 

5/2-f maddesindeki meşru menfaat hem de 6331 sayılı kanuni yükümlülüklerin yerine 

getirilmesi amacıyla 6698 sayılı Kanun’un 5/2-ç maddesindeki hukuki sebepler uyarınca 

işlenmektedir. 

 

 

 

 



 

 

 

KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI 

Kişisel verileriniz yukarıda belirtilen amaç ve hukuki sebepler ile sınırlı olarak tedarikçi güvenlik 
ve kamera şirketleri ile veya talep edilmesi durumunda Kanunen yetkili kamu ve özel kurumlar 
veya Durtaş ortaklıklarıyla, ortak ve iştirakleriyle (ve/veya işin yerine getirilmesi için 
paylaşılması gereken üçüncü kişi iş ortaklarıyla)  paylaşılabilir.   

 

KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMLERİ 
Şirket kişisel verilerinizi şirket bünyesinde bulunan kameraların kayıt ve görüntü alma  

faaliyetleri sonucunda elde etmektedir. 

KİŞİSEL VERİLERİNİZE İLİŞKİN HAKLARINIZ 

Veri sahibi, DURTAŞ veri sahibi başvuru formunu yazılı ve ıslak imzalı olarak Demokrasi Caddesi 

Kale Mahallesi Pamukkale, Denizli adresine konuya ilişkin ek bilgi ve belgeler ile bizzat elden 

iletebilir, noter kanalıyla gönderebilir veya güvenli elektronik imzalı/mobil imzalı olarak ya da 

Şirket sisteminde kayıtlı elektronik e-posta adresi üzerinden veya santral@durtas.com.tr 

adresinden iletebilir. Şirketimiz talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün 

içinde ilgili talebi ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti 

gerektirmesi halinde, aşağıda belirtilen ücret alınabilecektir. Kişisel veri sahibinin başvurusuna 

Şirketimiz yazılı olarak cevap verecek ise on sayfaya kadar ücret alınmayacak ancak on 

sayfasının üzerindeki her sayfa için Kanun ve ilgili diğer mevzuatlarda belirtildiği şekilde 1 Türk 

Lirası işlem ücreti alabilecektir. Veri sahibi başvuru formuna web sitemiz (www.durtas.com.tr)  

üzerinden ulaşabilirsiniz.  

 

 

http://www.durtas.com.tr/

