
 ZİYARETÇİ AYDINLATMA METNİ 

a) Veri Sorumlusu Bilgileri 

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca, kişisel verileriniz; HASTANE MH. SÜHEYLA SK.NO:15 İÇ KAPI:1 
ARNAVUTKÖY / İSTANBUL adresinde yer alan HİSAR ANTREPO VE DEPOLAMA HİZMETLERİ NAKLİYAT VE TİCARET ANONİM 
ŞİRKETİ (Bundan sonra "HİSAR ANTREPO” olarak anılacakVr.) taraYndan Veri Sorumlusu sıfaVyla işlenebilecek\r. 

Şirket   : HİSAR ANTREPO VE DEPOLAMA HİZMETLERİ NAKLİYAT VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 
Adres    : HASTANE MH. SÜHEYLA SK.NO:15 İÇ KAPI:1 ARNAVUTKÖY / İSTANBUL 
Tel       : 0 (212) 771-51-30 
Faks      : 0 (212) 771-50-63 
E-posta : kvk@hisarantrepo.com 

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanun’u (Bundan sonra “KVKK” olarak anılacakVr.) ile Aydınlatma Yükümlülüğünün 
Yerine Ge\rilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ (Bundan sonra “Tebliğ” olarak anılacakVr.) uyarınca 
Ziyaretçilerin HİSAR ANTREPO ile ilişkilerinde kişisel verilerinin korunmasında izlenecek usul ve esaslar hakkında bilgilendirme 
amacıyla işbu aydınlatma metni hazırlanmışVr. 

b) Potansiyel Müşterilere İlişkin Kişisel Veriler 

Kurumumuzca, Potansiyel Müşterilere ilişkin kişisel veriler işbu me\nde belir\len amaçlar ve işleme şartları doğrultusunda 
işlenebilmektedir. İşlemeye konu kişisel veriler şunlardır: 

a. Kimlik Verileri: Ad soyad, görev ve unvan bilgisi, plaka, firma unvanı,  

b. İleJşim Verileri: Telefon numarası, e-posta adresi, adres bilgisi,  

c. Fiziksel Mekan Güvenliği: Kamera kaydı 

c) Kişisel Verileri İşleme Amacı 

KVKK’nın 5 (2) maddesinde belir\len “c) Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, 
sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması” ve “f) İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar 
vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebepleri dâhilinde 
işlenecek\r. 
- Ticari ilişki kurulabilmesi için gerekli ile\şimin sağlanması  - Acil Durum Yöne\mi Süreçlerinin Yürütülmesi  
- Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi - İş Sağlığı/Güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi, 
- Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi   -Yöne\m Faaliyetlerinin Yürütülmesi   
- Fiziksel Mekan Güvenliğinin Temini - İle\şim Faaliyetlerinin Yürütülmesi 
-Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi  - Taşınır Mal Ve Kaynakların Güvenliğinin Temini 
-Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini - Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi  

ç) Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi 

Kişisel verileriniz, HİSAR ANTREPO taraYndan yukarıda sayılan amaçların gerçekleş\rilmesi doğrultusunda, ilgili mevzuat ve 
KVKK’nın 5’inci maddesinde belir\len;  İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun 
meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir. 

Kişisel veriler, hukuki ilişki kurulması sırasında doğrudan ilgili kişiden, üçüncü kişilerden ve yasal mercilerden elde 
edilebilecek\r. Kişisel veriler; elektronik posta, başvuru formları gibi araçlar üzerinden ve yazılı veya sözlü ile\şim kanalları 
aracılığıyla sözlü, yazılı veya elektronik ortamlardan toplanabilmektedir.  

HİSAR ANTREPO'nun faaliyetlerini sürdürebilmesi için KVKK’nın 5 ve 6. maddelerinde belir\len kişisel verileri işleme şartları ve 
amaçları kapsamında ve ilgili sair mevzuat taraYndan öngörülen esas ve usuller doğrultusunda işbu Aydınlatma Metninde 
belir\len amaçların sağlanması ve hukuki yükümlülüklerin yerine ge\rilebilmesi için yukarıda belir\len hukuki sebeplerle 
işlenebilmektedir. 

d) Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği 

Kişisel verileriniz, aşağıda belir\len amaçlar ile KVKK’nın 8 (2) (a) maddeleri uyarınca açık rızanız aranmaksızın aktarılacakVr: 
- İlgili mevzuat uyarınca yasal yükümlülüklerin yerine ge\rebilmesi amacıyla, gerekmesi veya talep edilmesi halinde, ilgili 

kamu kurum, kuruluşlarına ve özel hukuk tüzel kişilerine, aktarılabilecek\r. 

e) Kişisel Verilerin Saklama Süresi 

KVKK hükümlerine uygun olarak, iş bu “Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni” nde belir\len amaçlarla işlenmiş 
olan kişisel verileriniz, KVKK madde 7/f.1.’e göre işlenmesi gerek\ren amaç ortadan kalkVğında ve/veya mevzuat uyarınca 
verilerinizi işlememiz için zorunlu kılındığımız zaman aşımı süreleri dolduğunda, kişisel verileriniz taraYmızca silinecek, yok   F.12.08/00 



 ZİYARETÇİ AYDINLATMA METNİ 

İşbu 2 (İki) sayfa Aydınlatma Metnini tümüyle okuduğumu ve tamamını anladığımı kabul ve beyan 
ederim.  
  
AD SOYAD / TARİH / İMZA 

  F.12.08/00 


