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ZİYARETÇİ AYDINLATMA METNİ 

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca, kişisel verileriniz; veri 
sorumlusu olarak GFK TeksAl Gıda Sanayi ve Ticaret Limited ŞirkeA (“Şirket”) taraGndan aşağıda 
açıklanan kapsamda işlenebilecekAr.  

Kişisel verilerinizin Şirket taraGndan işlenme amaçları konusunda detaylı bilgilere; 
[www.gPteksAl.com] yer alan GFK TeksAl Gıda Sanayi ve Ticaret Limited ŞirkeA Kişisel 
Verilerinin Korunması PoliAkası’ndan ulaşabilirsiniz. 

Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği ve Hukuki Sebebi 
Kişisel verileriniz ŞirkeAmiz taraGndan Kanun’da belirAlen temel ilkelere uygun olarak kişisel 
veri işleme şartları çerçevesinde aşağıda belirAlen amaçlarla işlenebilecekAr: 

İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği 
Toplanan kişisel verileriniz; , Kanun’un 8. maddesinde belirAlen kişisel veri işleme şartları 
çervesinde yukarıda sayılan amaçların gerçekleşArilmesi kapsamında kanunen yetkili kamu 
kurumlarına aktarılabilecekAr. 

Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi  
Kişisel verileriniz, Şirket taraGndan elektronik ortamda kapalı devre kamera kayıt sistemi ve 
fiziki ortamda ise otel içerisindeki güvenlik birimi ve resepsiyon kanalları üzerinden 
toplanacakWr.  

 
Güvenliğiniz için, bu bina ve eklenAleri GKF TeksAl Gıda Sanyi ve Ticaret Limited ŞirkeA 
taraGndan güvenlik kameraları ile izlenmektedir. Detaylı bilgi için [gPteksAl.com/
gP_hukuk.php] yer alan aydınlatma metnini inceleyebilirsiniz.

Kişisel verilerin işlenme amacı; Kişisel verilerin işlenme şar0;

• ŞirkeAmizin fiziksel yerleşkelerinin güvenliğinin 
temini, 

• Ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve/veya 
takibi, 

• Şirket demirbaşlarının ve/veya kaynaklarının 
güvenliğinin temini, 

• Şirket'in ve Şirket'le iş ilişkisi içerisinde olan ilgili 
kişilerin hukuki, teknik ve Acari-iş güvenliğinin 
temini.

(a) İlgili kişinin temel hak ve 
özgürlüklerine zarar vermemek 
kaydıyla, veri sorumlusunun 
meşru menfaatleri için veri 
işlenmesinin zorunlu olması 

(b) Veri sorumlusunun hukuki 
yükümlülüğünü yerine 
geArebilmesi için zorunlu olması 
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Kişisel Veri Sahibinin Kanun’un 11. maddesinde Sayılan Hakları 
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 düzelAlmesini 

isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere 
bildirilmesini isteme, 

• Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, 
işlenmesini gerekAren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerinizin 
silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda ve kişisel verilerinizin eksik veya 
yanlış işlenmiş olması halinde yapılan işlemlerin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü 
kişilere bildirilmesini isteme,  

• İşlenen verilerinizin münhasıran otomaAk sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi sureAyle 
kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına iAraz etme, 

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

Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı, [www.gPteksAl.com] adresinden 
ulaşabileceğiniz Veri Sahibi Başvuru Formu’nu doldurarak ŞirkeAmiz iletebilirsiniz. Talebinizin 
niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak 
sonuçlandırılacakWr; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerekArmesi halinde Kişisel Verileri 
Koruma Kurulu taraGndan belirlenecek tarifeye göre taraGnızdan ücret talep edilebilecekAr. 

http://www.zorlugrand.com

