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MATA AHŞAP VE OTOMOTİV SANAYİ TİCARET A.Ş. GÖRÜNTÜ KAYITLARIN 
TOPLANMASI VE İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ 

 
a) Veri Sorumlusu 
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“6698 sayılı Kanun” veya “Kanun”) uyarınca, kişisel 
verileriniz; veri sorumlusu olarak Mata Ahşap ve Otomotiv Sanayi Ticaret A.Ş. (“Şirket”) tarafından 
aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.  
 
b) Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği 
Toplanan kişisel verileriniz, Şirketimiz bina ve tesis güvenliğinin sağlanması ve Şirketimizin ve Şirketimizle 
iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki, teknik ve ticari güvenliğinin temini amaçlarıyla; 6698 sayılı 
Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenecektir.       
 
c) İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği 
Toplanan kişisel verileriniz; Şirketimiz bina ve tesis güvenliğinin sağlanması ve Şirketimizin ve Şirketimizle 
iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini amaçlarıyla iş ortaklarımızla, 
tedarikçilerimizle, hissedarlarımızla, iştiraklerimizle, kanunen yetkili kamu kurumlarına ve özel kişilerle; 
güvenlik kamerası görüntülerini ise gerektiğinde kamera sistemini kuran şirket bina yönetimi; güvenlik ile 
bağlantılı olarak polis, jandarma ve diğer güvenlik görevlileri ile ve idari organlar ve yargı mercileri ile 
paylaşacaktır.   
 
ç) Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi 
Kişisel verileriniz, Şirketimiz tarafından fiziki ortamda binamızda bulunan güvenlik kameraları ile görüntü 
elde edilmesi yoluyla toplanmaktadır. Şirket kişisel verilerinizi, doğrudan otomatik sistemler (kamera 
sistemleri) ile elektronik ortamlarda; 
Kanun’un 5. ve 6. maddesinde belirtilmiş olan; 

• Kanunlarda açıkça öngörülmüş olması, 

• Şirketimizin hukuki yükümlülüğü yerine getirebilmek için zorunlu olması, 

• Temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla, Şirketimizin meşru menfaati için 
işlemenin zorunlu olması, 

• Tarafınızca alenileştirilmiş olması,  

• Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için işlemenin zorunlu olması, 
Hukuki sebeplerine dayanarak toplamaktadır.  
 
d) Kişisel Veri Sahibinin 6698 sayılı Kanun’un 11. maddesinde Sayılan Hakları 
 
Kişisel Veri sahibi olarak, 6698 sayılı Kanun’un 11. maddesi uyarınca; kişisel verilerinizin işlenip 
işlenmediğini öğrenme, kişisel verilerinizin işlenmiş olması halinde buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel 
verilerinizin işlenme amacı ve buna uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde ve yurt dışında 
kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerin yanlış işlenmiş olması halinde bunların 
düzeltilmesini talep etme, kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde 
kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, düzeltme veya silme işlemlerinin kişisel verilerin 
aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler 
vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, kişisel verilerin 
kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme, 
haklarınız bulunmaktadır. 
 
Veri sahibi olarak KVKK kapsamındaki haklarınıza ilişkin taleplerinizi, Mata İnsan Kaynakları biriminden 
temin edebileceğiniz “Mata Ahşap ve Otomotiv Sanayi Ticaret A.Ş. Başvuru Formu” ile bize 
bildirebilirsiniz. Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi, Mata’ya iletmeniz durumunda 
Mata talebinizi en geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, Kişisel Verileri 
Koruma Kurulu tarafından bir ücret öngörülmesi halinde, Mata tarafından belirlenen tarifedeki ücret talep 
edilebilecektir. 


