
 

 

SAUERESSİG BASKI ÖNCESİ HAZIRLIK SİSTEMLERİ SAN. TİC. A. Ş. 

ZİYARETÇİ KİŞİSEL VERİLERİNİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ 

AYDINLATMA METNİ 

(“Aydınlatma Metni”) 
 

Sayın Ziyaretçimiz, 

 

Şirketimizce hazırlanan bu Aydınlatma Metni kapsamında gerçekleştirilen bilgilendirme işlemi, 6698 sayılı Kişisel 

Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) kapsamında, Veri Sorumlusu sıfatına sahip olan “SAUERESSİG BASKI 

ÖNCESİ HAZIRLIK SİSTEMLERİ SAN. TİC. A.Ş.” veya çalışanlarının ziyaretçilerine aydınlatma yükümlülüğünü 

yerine getirmek üzere yapılmaktadır. 

 

Biraz sonra güvenlik görevlilerimizce kimliğinizi gösteren resmi bir belge, kontrol ve aşağıda sayılan hususlar itibariyle 

gerçekleştirilecek kayıt işlemlerinin gerçekleştirilmesi amacıyla sizden talep edilecektir. Bu belge, kayıt işlemlerinizin 

gerçekleştirilmesinden sonra iade edilecektir.  

 

Şirketimiz görevlilerince gerçekleştirilecek bahsedilen açıklamaların ertesinde kimlik belgesi ibraz etmeniz ve Size 

yöneltilecek olan sorulara cevap vermiş olmanız, bu bilgilendirmede bahsedilen hususlar yönünden açık rızanızın 

varlığı anlamına gelecektir. Bahsedilen rızanızı, Size yine görevlilerimizce sunulacak olan Ziyaretçi Formumuza 

atacağınız bir imzanız ile de teyit etmenizi rica ediyoruz.  

1. VERİ SORUMLUSU  

Kişisel verileriniz veri sorumlusu sıfatıyla Saueressig Baskı Öncesi Hazırlık Sistemleri San. Tic. A. Ş 

(“Şirket”) tarafından, “Kanun” uyarınca aşağıda, ilgili maddede açıklanan kapsamda işlenebilecektir. 

2. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMACI 
Toplanan kişisel verileriniz, Kanun’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve Kanun’un 5. ve 6. 

maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dâhilinde, Şirketimiz yerleşkelerinin ve çalışanlarının 

güvenliğinin sağlanması, Siz Değerli Ziyaretçilerimiz dâhil Şirketimizle iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki 

ve teknik güvenliğinin temini, Ziyaretçilerimize ulaşım ve transfer hizmetlerinin sunulabilmesi ve Şirketimiz 

tarafından yürütülen ticari ve/veya operasyonel faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için, ilgili iş birimlerimiz 

tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi amaçlarıyla (“Amaçlar”) 

işlenebilecektir. 

3. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN AKTARILDIĞI TARAFLAR VE AKTARIM AMAÇLARI 

Toplanan kişisel verileriniz, yukarıda sayılan amaçlar ve Kanun’un belirlediği koşullar içerisinde: Şirketimiz, 

yerleşkelerimiz ve çalışanlarımızın genel güvenliğinin temini ve bunun sürekliliğinin sağlanabilmesi amacıyla, 

Şirketimiz iş ortaklıklarına ya da iştiraklerimize veya yurt dışındaki ortaklarımıza; ilgili mevzuat hükümlerine 

göre ticari faaliyetlerimizin denetimi amacıyla ve ilgili sözleşmeler kapsamında denetim firmalarına; ilgili kamu 

kurum ve kuruluşlarının hukuki yetkisi dâhilinde talepleri kapsamında sınırlı olarak hukuken yetkili adli 

makamlara, görevli kamu kurum ve kuruluşlarına ve hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesini sağlamak 

üzere belirlenmiş kurum ve kuruluşlara, açık rızanız ya da kanun ile belirlenmiş sair koşullar çerçevesinde 

aktarılabilecektir. 



 

 

4. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLANMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ 

Kişisel verileriniz Şirketimiz tarafından, Şirket yerleşke ve çalışanlarının güvenliğinin sağlanması ve 

ziyaretçilerimize ulaşım ve transfer hizmetlerimizin sunulması amacıyla telefon, ses ve görüntü kaydı 

yapabilen güvenlik kameraları, form doldurma ve/veya e-posta kanallarıyla (yöntemleriyle) elektronik ve/veya 

fiziki ortamda; Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve yukarıda belirtilen 

amaçlar kapsamında toplanmaktadır.   

5. KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN KANUN’UN 11. MADDESİNDE SAYILAN HAKLARI 

Kişisel veri sahibi olarak Kanun’un 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz: 

 Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, 

 Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, 

 Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların 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 isteme ve bu 
kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 

 Kanun’a ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini 
gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme 
ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,  

 İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir 
sonucun ortaya çıkması durumunda buna itiraz etme, 

 Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın 
giderilmesini talep etme.  

 

Şirketimiz Yerleşkelerindeki Güvenlik Kulübelerinden ulaşabileceğiniz Saueressig Baskı Öncesi Hazırlık Sistemleri 

San. Tic. A.Ş. Veri Sahibi Başvuru Formu’nu doldurarak Şirketimize iletebilirsiniz. Talebinizin niteliğine göre en kısa 

sürede ve en geç otuz gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet 

gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep 

edilebilecektir.  

 

Kişisel veri sahibi (ilgili kişi) olarak sahip olduğunuz ve yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için yapacağınız ve 

kullanmayı talep ettiğiniz hakka ilişkin açıklamalarınızı içeren başvuruda; talep ettiğiniz hususun açık ve anlaşılır 

olması, talep ettiğiniz konunun şahsınız ile ilgili olması veya başkası adına hareket ediyor iseniz bu konuda özel 

olarak yetkili olmanız ve yetkinizi belgelendirilmesi, başvurunun kimlik ve adres bilgilerini içermesi ve başvurunuza 

kimliğinizi açıklayan ve ispat eden belgelerin eklenmesi, haklarınızın kullanılmasını kolaylaştıracak ve en kısa 

sürede cevap verilebilmesini sağlayacaktır. 


