
 
 

KAMERA KAYIT AYDINLATMA METNİ  

 

I. Veri Sorumlusu 
 
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu 
olarak Gayrettepe Mahallesi Yıldız Posta Caddesi No:26-A Beşiktaş-İstanbul/Türkiye adresinde 
mukim Şirketimiz Biruni Analiz ve Sağlık Laboratuvar Hizmetleri Sanayi ve Tic. A.Ş. tarafından 
aşağıda açıklanan kapsamda işlenmektedir. 

 
II. Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri ve Hukuki Sebepleri 

 
İşbu Kamera Aydınlatma Metninin amacı, Veri sorumlusunun bina ve eklentilerinin giriş ve çıkış 
kapıları, bina dış çevresi ve diğer hizmet alanlarında ve uyarı işaretinin bulunduğu diğer alanlarda 
(“Şirket yerleşkesi” olarak anılacaktır.) video gözetim ekipmanlarının yerleştirilmiş olduğu hakkında 
sizi bilgilendirmektedir. Video gözetim sistemi, bireylerin ve bu sistemlerin menzilinden geçen 
eşyaların görüntülerini kaydetmekte ve işlemektedir. Sistem, 7 gün 24 saat sürekli olarak 
çalışmaktadır. Video gözetim sistemi aracılığıyla, görsel ve işitsel kayıtlar veri kategorisinde bulunan 
kamera kayıtları işlenmektedir. 
 
Görüntüleriniz Şirketimiz tarafından veri sorumlusunun meşru menfaati hukuki sebeplerine dayalı 
olarak işlemektedir. 
 
III. Kişisel Verileri İşleme Amaçları 

 

Kişisel verileriniz Şirketimiz tarafından, aşağıdaki amaçlarla KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde 

belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında işlenecektir: 

 Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi, 

 Fiziksel Mekân Güvenliğinin Temini, 

 Taşınır Mal ve Kaynakların Güvenliğinin Temini, 

 Yetkili Kişi Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi. 
 

IV. Kişisel Verilerin Aktarılması 
 

Şirketimiz, kişisel verilerinizi “bilme gereği” ve “kullanma gereği” ilkelerine uygun olarak, gerekli veri 
minimizasyonunu sağlayarak ve gerekli teknik ve idari güvenlik tedbirlerini alarak işlemeye özen 
göstermektedir. Şirket yerleşkesinin güvenliğinin sağlanması, iş yeri kurallarına uyumun temini 
süreçlerinin yürütülmesi veya denetimi, dijital altyapıların işletilmesi farklı paydaşlarla sürekli veri 
akışını zaruri kıldığı için işlediğimiz kişisel verileri belirli amaçlarla aşağıda yer verilen üçüncü kişilerle 
aktarılmaktadır. 
 

1. Hukuki bir ihtilaf vuku bulması halinde ya da talep üzerine Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşları 
ile. 

 
V. İlgili Kişinin Hakları 

 
Kişisel verisi işlenen kişi olarak, Kanunun ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. maddesi 
kapsamındaki haklarınızı (kişisel veri işlemeyi öğrenme, işlemeyle ilgili bilgi talep etme, işlemenin 
amaca uygunluğunu öğrenme, aktarım yapılan kişileri bilme, eksik veya yanlış işlemelerin 
düzeltilmesini isteme, silme veya yok edilmesini isteme, otomatik tüm işlemlerin üçüncü kişilere 
bildirilmesini isteme, analize itiraz etme, zararın giderilmesini talep etme) Veri Sorumlusuna Başvuru 
Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe göre kullanmak için kisiselverilerim@biruni.com.tr  ile iletişime 
geçebilir veya www.biruni.com.tr adresinde yer alan formu kullanabilirsiniz.  
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