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Genel Müdür 

 

KIŞISEL VERILERININ 6698 SAYILI KANUN KAPSAMINDA İŞLENMESINE İLİŞKİN 
ZİYARETÇİ AYDINLATMA METNI 

 

1. Ziyaretçi Aydınlatma Metni’nin Amacı ve Veri Sorumlusu Konumu: 

Duru Bulgur Gıda San ve Ticaret A.Ş. (“Duru Bulgur” veya “Şirket”) ‘mize gelen ziyaretçilerimizin kişisel verileri 

bakımından 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) kapsamında “veri sorumlusu” sıfatına sahip 

olup işbu Aydınlatma Metni ile söz konusu Kanun uyarınca ziyaretçilerimizin kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin 

aydınlatılması hedeflenmektedir.  

 

2. Kişisel Verilerin İşlenme Amacı 

Toplanan kişisel veriler, Duru Bulgur şirketimizin Ziyaretçilerin takibinin yapılması, bina ve tesislerin güvenliğinin 

sağlanması amacıyla; 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları 

doğrultusunda işlenmektedir.  

Kişisel verilerin Duru Bulgur tarafından işlenmesine ilişkin detaylı bilgilere www.durubulgur.com adresinde yer 

alan Duru Bulgur Tarafından 6698 sayılı Kanun Kapsamında, Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunmasına ilişkin 

Politika’dan ulaşabilirsiniz.  

3. Kişisel Verilerin Aktarılabileceği Taraflar ve Aktarım Amacı 

Toplanan kişisel verileriniz, Duru Bulgur’nın bina ve tesislerinin güvenliğinin sağlanması amacıyla; 6698 sayılı 

Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları doğrultusunda yurt içindeki resmi 

kurum ve kuruluşlar, kolluk kuvvetleri, mahkemeler ve icra müdürlükleri, ilişkili olduğumuz üçüncü taraf gerçek ve 

tüzel kişiler, hizmet sağlayıcı firmalar ve yetkilileri, iş ortakları başta olmak üzere şirketimizin pay sahipleri, 

iştiraklerimiz, tedarikçiler ve destek hizmeti sağlayıcılar ile paylaşılabilecektir. 

 

4. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi 

Şirketimizi ziyarete geldiğinizde, Şirket’in işyeri güvenliği sağlamaya yönelik hukuki yükümlülüğü ve meşru 

menfaati gereği, Şirket’e yerleştirdiğimiz kameralar aracılığıyla görsel verilerinizi ve tarafınızdan talep edilen kişisel 

verilerinizi bize sözlü veya fiziksel ortamda iletmeniz yoluyla topluyoruz. 

5. Veri Sahiplerinin Hakları ve Bu Hakların Kullanılması 

Kanun’un 11. maddesi uyarınca veri sahipleri; * kendileri ile ilgili kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, * kişisel 

verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, * kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun 

kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, * yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, 

* kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan 

işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, * Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine 

uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel 

verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü 

kişilere bildirilmesini isteme, * işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle 

kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve * kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi 

sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.  

 

http://www.highlight.com.tr/
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Söz konusu hakların kullanımına ilişkin talepler, kişisel veri sahipleri tarafından www.durubulgur.com adresinde 
yer alan 6698 sayılı kanun kapsamında, Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunmasına İlişkin Politika ’da belirtilen 
yöntemlerle iletilebilecektir. Veri sahipleri, yukarıda bahsi geçen hakları kullanmak için web sitesinde bulunan ve 
iletişim bilgilerini içeren Başvuru Formu ’nu kullanabileceklerdir. Şirketimiz, söz konusu talepleri değerlendirerek 
otuz (30) gün içerisinde sonuçlandıracaktır. Şirket’in taleplere ilişkin olarak Kişisel Verileri Koruma Kurulu 
tarafından belirlenen (varsa) ücret tarifesi üzerinden ücret talep etme hakkı saklıdır. 

http://www.durubulgur.com/

