
ADNAN TİCARET A.Ş. 

ZİYARETÇİ AYDINLATMA METNİ  

ADNAN TİCARET A.Ş. yürüttüğü faaliyetler kapsamında işlediği kişisel verilerinizi 
korumak için, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uygun olarak her 
türlü teknik ve idari tedbiri almaktadır. İlgili kişiler; işlenen kişisel veri kategorilerini, 
kişisel verilerin işlenmesinin hukuki sebeplerini, üçüncü kişilere aktarımı yapılan 
verileri ve bu aktarımın amacı ile KVKK kapsamında yer alan haklarına ilişkin ayrıntılı 
bilgilere aşağıdaki aydınlatma metninden ulaşabilirler. 

Veri Sorumlusu 

ADNAN TİCARET A.Ş. 
 

İnternet Adresi : 
www.adnan.com.tr 
 

Telefon Numarası : 444 0 629 

Adres : Aydınlar Mahallesi Şehit Ömer Halisdemir Blv.No:24 

  ŞEHİTKAMİL / GAZİANTEP /TÜRKİYE 

HANGİ KİŞİSEL VERİLERİNİZİ İŞLİYORUZ? 

Kişisel verilerini elde ettiğimiz ve işlediğimiz ziyaretçi iseniz, elde ettiğimiz ve işlediğimiz 

kişisel verileriniz aşağıdaki gibidir:  

 Ziyaretçi görsel verisi; Kapalı devre güvenlik kamerası görüntüleri  

 Diğer ziyaretçi verileri; Araç bilgileri, çalıştığı kurum ve ünvanı  

KİŞİSEL VERİLERİNİZİ NE ŞEKİLDE VE HANGİ SEBEPLERLE TOPLUYORUZ?  

Şirket’imizi 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.  

KİŞİSEL VERİLERİNİZİ HANGİ AMAÇLARLA İŞLİYORUZ?  

Tarafımızca hukuka uygun olarak edinilen kişisel verileriniz Şirket’in meşru menfaatleri 

kapsamında haklarınıza zarar vermeden Şirket tarafından aşağıda belirtilen amaç ve 

sebeplerle işlenmektedir:  

 Ziyaretçilerin takibinin yapılması  

Kişisel verileriniz, ilgili mevzuatta belirtilen veya işlendikleri amaç için gerekli olan azami 

süre ve herhalde kanuni zamanaşımı süreleri kadar muhafaza edilecektir. Muhafaza süresi 

kişisel veri kategorilerine ve işleme amaçlarına göre değişiklik gösterebilir. Kişisel 

http://www.adnan.com.tr/


verilerinizin saklama süresi ve imhasıyla ilgili detaylı bilgi almak için tarafımızla bağlantıya 

geçebilirsiniz.  

KİŞİSEL VERİLERİNİZİ NERELERE AKTARIYORUZ?  

Verileriniz ilgisiz üçüncü kişilerle paylaşılmamaktadır. İşyeri bina yönetimi tarafından 

yerleştirilen kameralardaki görüntü kayıtlarınız ve ADNAN A.Ş.  bina yönetimine verdiğiniz 

kimlik bilgileriniz veri sorumlusu sıfatıyla işyeri bina yönetimi tarafından tutulmakta ve 

işlenmektedir.  

HAKLARINIZ  

KVKK’nın 11. maddesi gereği bize şahsen, kimliğinizi ispat etmeniz kaydıyla, kişisel 

verileriniz ile ilgili;  

 Hakkınızda kişisel veri işleyip işlemediğimizi öğrenebilir, eğer işliyorsak veya 

işlemişsek, buna ilişkin bilgi talep edebilirsiniz.  

 Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp 

kullanılmadığı öğrenebilirsiniz.  

 Kişisel verilerinizin yurt içi veya yurt dışına aktarılıp aktarılmadığını ve kimlere 

aktarıldığını öğrenebilirsiniz.  

 Yanlış ve eksik kişisel verilerinizin düzeltilmesini ve bu verilerin aktarıldığı veya 

aktarılmış olabileceği alıcıların bilgilendirilmesini talep edebilirsiniz.  

 Kişisel verilerinizin KVKK madde 7’de öngörülen şartlar çerçevesinde imha 

edilmesini (silinmesini, yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini) talep 

edebilirsiniz. Ancak imha talebinizi değerlendirerek hangi yöntemin uygun olduğu 

somut olayın koşullarına göre tarafımızca değerlendirilecektir. Bu bağlamda 

seçtiğimiz imha yöntemini neden seçtiğimiz ile ilgili bizden her zaman bilgi talep 

edebilirsiniz.  

 Kişisel verilerinizin aktarıldığı veya aktarılabileceği üçüncü kişilerin söz konusu imha 

talebiniz ile ilgili bilgilendirilmesini talep edebilirsiniz.  

 Münhasıran bir otomatik sistem kullanılarak oluşturulmuş kişisel veri analizinizin 

sonuçlarına bu sonuçlar çıkarlarınıza aykırıysa itiraz edebilirsiniz.  

 Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde 

zararın giderilmesini talep edebilirsiniz.  

Başvurunuzda yer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre en geç otuz gün içinde ücretsiz 

olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak, işlemin Şirket için ayrıca bir maliyeti gerektirmesi 

hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından Veri Sorumlusuna Başvuru Usul Ve 

Esasları Hakkında Tebliğ’de belirlenen tarifedeki ücret alınabilir.  

Kişisel verilerinizin işlenmesi ile ilgili hususlarda başvurunuzu Şirketin internet adresinde 

bulunan başvuru formunu doldurarak veya Veri Sorumlusuna Başvuru Usul Ve Esasları 

Hakkında Tebliğ ’in 5. maddesinde şartlara uymak kaydıyla aşağıdaki şekillerde 

yapabilirsiniz:  

6698 Sayılı Kanun kapsamında kişisel verilerinize ilişkin taleplerinizi kimliğinizi tevsik 
edici belgeler ve talebinizi içeren dilekçeniz, başvurucuların 3. Kişiler adına yaptıkları 
başvurular için özel vekaletnameleri ile 3. ORG. SAN. BÖL. 83318 NOLU CAD. NO:21 

ŞEHİTKAMİL / GAZİANTEP /TÜRKİYE adresinde bulunan ADNAN TİCARET A.Ş. adresine 

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/03/20180310-6.htm
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/03/20180310-6.htm
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bizzat elden veya noter vasıtasıyla tebligat yoluyla veya  adnanticaret@hs02.kep.tr kep 

mail adresimize iletebilirsiniz. İlgili kişinin talepleri en kısa sürede ve nihayetinde en 
geç otuz (30) gün içerisinde ücretsiz olarak değerlendirilip karara bağlanır. 
Değerlendirme ve karar verme işleminin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi durumunda 
Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de belirlenmiş olan 
tarifedeki ücret esas alınır. İlgili kişiler, şirketimize başvuru yaptıktan sonra, söz 
konusu başvuruya ilişkin yanıttan memnun kalmazlarsa Kişisel Verileri Koruma 
Kurumu’na şikâyet yoluna gidebilirler. 

Şirket tarafından talebinizin niteliğine ve başvuru yönteminize göre Şirket tarafından 
başvurunun size ait olup olmadığının belirlenmesi ve böylece haklarınızı 
koruyabilmek amacıyla ek doğrulamalar (kayıtlı telefonunuza mesaj gönderilmesi, 
aranmanız gibi) isteyebiliriz. Örneğin Şirkette kayıtlı olan e-posta adresiniz 
aracılığıyla başvuru yapmanız halinde Şirkette kayıtlı başka bir iletişim yöntemini 
kullanarak size ulaşabilir ve başvurunun size ait olup olmadığının teyidini isteyebiliriz.  

İLETİŞİM BİLGİLERİ  
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