KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA
GÜVENLİK KAMERASI AYDINLATMA METNİ

1) VERİ SORUMLUSU:
Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 10. maddesi ile
“Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında
Tebliğ” kapsamında, veri sorumlusu sıfatıyla “SENİRKENT BELEDİYE BAŞKANLIĞI
(Bundan böyle “SENİRKENT BELEDİYESİ” olarak ifade edilecektir.) tarafından
hazırlanmıştır.
Siz değerli vatandaşlarımıza, KVKK’da yer alan “Veri Sorumlusunun Aydınlatma
Yükümlülüğü” başlıklı 10. ve “İlgili Kişinin Hakları” başlıklı 11. maddesi çerçevesinde; hangi
amaçla kişisel verilerinizin işleneceği, işlenen kişisel verilerinizin toplanma yöntemi ve hukuki
sebebi ve KVKK’nın 11. maddesinde sayılan diğer haklarınızla ilgili olarak bilgi vermek isteriz.
Kişisel verileriniz, 6698 sayılı Kanun uyarınca, “veri sorumlusu” sıfatıyla Senirkent Belediyesi
olarak tarafımızdan aşağıda belirttiğimiz kapsamda işlenebilecektir.

2) KİŞİSEL VERİLERİN İŞLEME AMAÇLARI, İŞLENECEK KİŞİSEL VERİ
KATEGORİLERİ VE HUKUKİ İŞLEME GEREKÇELERİ İLE KİŞİSEL
VERİLERİN TOPLAMA YÖNTEMİ:
Belediyemiz tarafından güvenliğin sağlanması amacıyla, Kurum binalarımızda ve
tesislerimizde güvenlik kamerasıyla izleme faaliyeti ile misafir giriş çıkışlarının takibine
yönelik kişisel veri işleme faaliyetinde bulunulmaktadır. Güvenlik kameraları kullanılması ile
kişisel veri işleme faaliyeti yürütülmüş olmaktadır. Bu kapsamda Kurumumuz Anayasa, KVK
Kanunu ve ilgili diğer mevzuata uygun olarak hareket etmektedir. Kurumumuzun bina, tesis
girişlerinde ve tesis içerisinde kamera ile izleme sistemi vasıtasıyla ziyaretçilerimizin görüntü
kayıtları alınmaktadır. Kurumumuz, güvenlik kamerası ile izleme faaliyeti kapsamında;
sunulan hizmetin kalitesini artırmak, güvenilirliğini sağlamak, kurumun, vatandaşların ve diğer
kişilerin güvenliğinin sağlaması amaçlanmaktadır. Kurumumuz tarafından güvenlik amacıyla
kamera ile izleme faaliyeti yürütülmesinde KVK Kanunu’nda yer alan düzenlemelere uygun
hareket edilmektedir. Kurumumuz tarafından yürütülen kamera ile izleme faaliyeti, Özel
Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun ve ilgili mevzuata uygun olarak sürdürülmektedir. Dijital
ortamda kaydedilen ve muhafaza edilen kayıtlara yalnızca sınırlı sayıda kurum çalışanının
erişimi bulunmaktadır. Kurumumuz tarafından KVK Kanunu’nun 12. maddesine uygun olarak,
kamera ile izleme faaliyeti sonucunda elde edilen kişisel verilerin güvenliğinin sağlanması için
gerekli teknik ve idari tedbirler alınmaktadır.

3) İLGİLİ KİŞİNİN HAKLARI:
Kanun ve ilgili mevzuatlar uyarınca işbu Aydınlatma Metnini onaylayan ilgili vatandaş;
• Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
• Kişisel verilerinin işlendiğine ilişkin bilgi talep etme,
• Kişisel verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını
öğrenme,
• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
• Kişisel verilerinin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
• Kişisel verilerinin silinmesini veya yok edilmesini (anonim hale getirilmesi) isteme,
• Kişisel verilerinin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesine ve/veya
kişisel verilerinin silinmesini veya yok edilmesine ilişkin işlemlerin kişisel verilerinin
aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• Kişinin işlenen verilerinin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle
kendi aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
• Kişisel verilerinin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğranılması hâlinde zararın
giderilmesini talep etme
haklarına sahip olduğunuzu hatırlatmak isteriz.
HAKLARINA SAHİP OLDUĞU hususunda bilgilendirildi.
KVKK kapsamındaki haklarınıza ilişkin taleplerinizi “6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması
Kanunu m.11’e” ve “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ m.5’e” göre
Kanun kapsamındaki taleplerinizi, “https://www.senirkent.bel.tr/ “ adresinde internet sitesi
adresinde bulunan ve size sunulan “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru
Formunu” (Bu başvuru formu sizi bilgilendirmek ve sizlere kolaylık sağlamak adına internet
sitemizde yayınlanmıştır. Ayrıca fiziki olarak belediyeden de talep edebilirsiniz.) doldurarak;
• Cumhuriyet Mah. Küçük Mehmet Efendi Cad. No:1 Senirkent/Isparta adresine bizzat zarf
içerisinde teslim edebilir,
• senirkentsehirbelediyesi@hs01.kep.tr adresine “güvenli elektronik imza” ile imzalanarak
Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) yoluyla veri sorumlusunun KEP adresine göndermek suretiyle
iletebilirsiniz.
• belediye@senirkent.bel.tr adresine elektronik posta adresi aracılığıyla başvurabilirsiniz. (eposta adresinin sistemimizde kimliğinizin doğrulanmış bir biçimde daha önceden kayıtlı
olması veya kimliğinizi beyan etmeniz gerekmektedir)
• Noter aracılığıyla Cumhuriyet Mah. Küçük Mehmet Efendi Cad. No:1 Senirkent/Isparta
adresine tebligat ile iletebilirsiniz.

Tarafımıza sunmuş olunan tüm iletişim bilgileri aracılığıyla işlemeye konu olacak kişisel
verilerin kişisel veri sahibi olarak tarafınızla paylaşılacağı, ilgili iletişim bilgilerinin değişmesi
halinde Veri Sorumlusu olarak tarafımıza bilgi verilerek güncel kılınması gerektiği işbu
Aydınlatma Metni dahilinde bilgilerinize sunulmuştur.
Kişisel verilerimin, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca, işlenmesi
hakkında bilgi edindim.
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