
 

 

                              ELAZIĞ TİCARET VE SANAYİ ODASI  

ZİYARETÇİLER İÇİN  

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA 

 AYDINLATMA METNİ 

 

Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda tanımlı veri sorumlusu sıfatıyla 

işlediğimiz kişisel verilerinizin güvenliğine önem veriyoruz. Bu nedenle sizleri kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin olarak 

bilgilendirmek isteriz. 

 

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMACI VE HUKUKİ SEBEBİ 

Kişisel verileriniz 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ikincil düzenlemelere uygun olarak aşağıda belirtilen 

amaçlar ve hukuki sebepler çerçevesinde işlenmektedir. 

Oda üyeleri ve ziyaretçilerine ait T.C. kimlik numarası, ad soyad, telefon numarası araç plakası vb.kişisel veriler, Oda 

çalışanlarının, üyelerinin ve ziyaretçilerin güvenliğinin sağlanması ve mesleki faaliyetlerin yürütülmesi amacıyla 

toplanmakta ve işlenmektedir.  

Hizmet binamız içerisindeki giriş kapıları, bina dış cephesi, otopark girişi, kat koridorları ve  hizmet alanında bulunan toplam 

20 adet güvenlik kamerası vasıtasıyla ve bina, üye ve çalışanların güvenliğinin sağlanması amacıyla görüntü yapılarak ilgili 

kişilerin kişisel verileri toplanmakta ve işlenmektedir.   

Kişisel veriler, üyelerimizden ve ziyaretçilerimizden tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt 

sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla toplanmaktadır.  

Kimlik kartı ve iletişim bilgileriniz, Kanun’un 5’inci maddesinin (f) bendi, “f) İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar 

vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.” işleme şartı hukuki sebep 

olarak öngörülmüş dijital tarama cihazı ile toplanmakta ve Kanun’un 7’nci maddesi uyarınca süresiz saklanmaktadır. 

 

KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI 

Oda, Kanun’un 8’inci ve 9’uncu maddelerine uygun olarak işbu Politika kapsamındaki veri sahiplerinin kişisel verilerini; 

yasal olarak talep edilen hallerde Oda birimlerine, kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına, yetkili özel hukuk kişilerine 

aktarabilir. 

KİŞİSEL VERİLERİN SAKLANMASI 

Kişisel verileriniz 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanun’unun 5. maddesi kapsamında işlenecek ve muhafaza 

edilecektir. Bu kapsamda kanuni zorunluluk süreci devam ettiği sürece kişisel verileriniz belirtilen amaç ve yöntemlerle 

işlenecektir ve Kanun’a uygun olarak muhafaza edilecektir. 

 

KİŞİSEL VERİLERİNİZE İLİŞKİN HAKLARINIZ 

Veri sahibi olarak Oda’ ya başvurarak; 

 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 hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan 

işlemlerin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 



 

 

 İşlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu 

kapsamda yapılan işlemlerin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 

 İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya 

çıkmasına itiraz etme, 

 Kanunu’ un 7. maddesinde yer alan şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini ya da yok edilmesini isteme, yapılan 

düzeltme, silme ya da yok etme işlemlerinin kişisel verilerin paylaşıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini talep etme, 

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

haklarına sahipsiniz. 

 

Kanun’un 28’inci maddesinde öngörülen istisnai haller saklıdır. 

Kişisel veri sahibi olarak yukarıda belirtilen hakları kullanmak istediğiniz takdirde Kanun’un 11’inci maddesinde öngörülen 

haklarına ilişkin taleplerini, kimliğini tespit edecek bilgi ve belgelerle birlikte Veri Sorumlusuna Başvuru Usûl ve Esasları 

Hakkında Tebliğ’in 5’inci maddesi gereğince https://www.elazigtso.org.tr/  adresinde bulunan başvuru formunu doldurmak 

suretiyle veya Kurul’un belirlediği yöntemleri kullanmak suretiyle Cumhuriyet Mah. Korg.Hulusi Sayın Cad. No:117 

Merkez/ ELAZIĞ adresine bizzat, iadeli taahhütlü mektup, KEP adresine kayıtlı e-posta adresi üzerinden veya noter 

aracılığıyla iletilebilirsiniz. 

 

Kişisel verilerin işlenmesine ilişkin detaylı bilgilere Oda tarafından hazırlanan Kanun kapsamında Kişisel Verilerin İşlenmesi 

ve Korunmasına İlişkin Politika’dan ulaşılabilecektir. 

Oda tarafından kişisel verilerin işlenmesi ve aktarılması süreçlerine ilişkin yöntem, amaç ve hukuki sebepler ile sahip 

olduğunuz haklar konusunda bilgilendirilmiş bulunmaktasınız. 

 

 

                                                                                                                                                Saygılarımızla 

Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası 
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