
ZİYARETÇİ KİŞİSEL VERİLERİNİN İŞLENMESİ AYDINLATMA BEYANI 
 
1. Veri Sorumlusu ve Temsilcisi 
 
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun (“KVKK”) uyarınca, ÖZKAN 
OTOMOTİV BİLGİSAYAR ELEKTRONİK REKLAMCILIK İNŞAAT TURİZM İÇ 

MİMARLIK VE ÇEVRE TASARIMI KIRTASİYE GIDA VE İHTİYAÇ MALZEMELERİ 

TEKSTİL KUYUMCULUK HAYVANCILIK TARIM NAKLİYE  SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.   
(“Kurum”, ‘Özkan Otomotiv’’ ) olarak, veri sorumlusu sıfatıyla, siz ziyaretçilerimizin kişisel 

verilerini, aşağıda belirtilen amaçlar kapsamında; hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun bir 

şekilde işleyebilecek, kaydedebilecek, saklayabilecek, sınıflandırabilecek, güncelleyebilecek 

ve mevzuatın izin verdiği hallerde, işlendikleri amaçla sınırlı olarak 3. kişilere 

açıklayabilecek/aktarabileceğiz. 
 
2. Kişisel Verilerinizin İşlenme Amacı 
 
KVKK mevzuatı başta olmak üzere ve ilgili diğer mevzuat kapsamında mezkûr kişisel 

verileriniz, KVKK’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak güvenlik amacıyla görüntü kayıt 

süreçlerinin, tesis içine girişlerde kimlik ve izin süreçlerinin yürütülmesi, İSG eğitimlerinin 

koordinasyonu ve iş kaza kayıtlarının tutulması, acil durum operasyonlarının koordinasyonu, 

sağlık süreçlerinin yürütülmesi, misafir internet kullanım kayıtları, iletişim formunun alınması 

gibi amaçlar ve ilgili mevzuatın öngördüğü yükümlülükler ve sorumluluklar kapsamında 

işlenmekte, işlenme amacıyla uygun süre zarfında fiziksel veya elektronik ortamda güvenli bir 
şekilde saklanmaktadır. Söz konusu faaliyetler kapsamında ÖZKAN OTOMOTİV 

BİLGİSAYAR ELEKTRONİK REKLAMCILIK İNŞAAT TURİZM İÇ MİMARLIK VE 

ÇEVRE TASARIMI KIRTASİYE GIDA VE İHTİYAÇ MALZEMELERİ TEKSTİL 

KUYUMCULUK HAYVANCILIK TARIM NAKLİYE  SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.   tarafından 

işlenme amaçları konusunda detaylı bilgilere; http://www.ozkanotomotiv.com.tr/ internet 
adresinden kamuoyu ile paylaşılmış olan ÖZKAN OTOMOTİV BİLGİSAYAR 

ELEKTRONİK REKLAMCILIK İNŞAAT TURİZM İÇ MİMARLIK VE ÇEVRE 

TASARIMI KIRTASİYE GIDA VE İHTİYAÇ MALZEMELERİ TEKSTİL 

KUYUMCULUK HAYVANCILIK TARIM NAKLİYE  SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.  Kişisel 

Verilerin Korunması ve İşlenmesi Genel Beyannamesi’nden ulaşabilirsiniz. 
 
3. Kişisel Verilerinizin Aktarılması 
 
Açıklanan amaçlar kapsamında işlenen kişisel verileriniz; KVKK’da öngörülen temel ilkelere 

uygun olarak ve KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve 

amaçları dâhilinde, Kurumumuz tarafından yukarıda yer alan amaçlarla sınırlı olmak üzere; iş 

ortaklarımıza, hissedarlarımıza, yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına, özel kişilere, 
faaliyetlerimizi yürütebilmek amacıyla, destek hizmeti alınan firmalara ve hukuki 

zorunluluklar ve yasal sınırlamalar çerçevesinde bağımsız denetim şirketlerine 

aktarılabilecektir. 
 
4. Kişisel Verilerinizin Toplama Yöntemi ve Hukuki Sebebi 
 
Kişisel verileriniz, faaliyetlerimizi yürütmek amacıyla Kurum tarafından kamera kayıt 

sistemi, ziyaretçi beyanları, eğitim katılım tutanakları, formlar, görgü tanıkları, ünite 

sorumluları, dilekçe, olay yeri bilgileri, yetkili kurumlar, ziyaretçi internet giriş ve kayıt 

sistemi ve farklı kanallar vasıtasıyla ve yukarıda belirtilen hukuki sebeplere dayanarak; 

http://www.ozkanotomotiv.com.tr/


sunduğumuz hizmetleri geliştirmek ve ticari faaliyetlerimizi yürütmek amacıyla 

toplanmaktadır. Bu çerçevede kişisel verileriniz, KVKK’nın 4.2. maddesindeki öngörülen 
ilkeler ışığında açık rıza temini suretiyle işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir. 
 
 


