ZİYARETÇİ SÜREÇLERİNE İLİŞKİN
KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ HAKKINDA AYDINLATMA METNİ
1. Ortak Veri Sorumlusunun Kimliği
“Mithatpaşa Mah.Gökşin Sok. No:13 Eyüpsultan/İstanbul” adresinde mukim SEYİDOĞLU
OTOMOTİV TAMİR BAKIM İŞLETMECİLİĞİ MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ A.Ş. (VKN: 7671223266), SERPAR
OTO SERVİS HİZMETLERİ A.Ş. (VKN: 5410510523) ve BORAN OTO PAZARLAMA VE SANAYİ A.Ş.
(VKN: 1800904483) (“Seyidoğlu Grup” veya “Şirket”) olarak, ortak veri sorumlusu sıfatıyla kişisel
verilerinizin güvenliği hususuna azami hassasiyet göstermekteyiz. Bu kapsamda etkileşim
içerisinde olduğumuz gerçek kişilere ait kişisel veriler başta 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması
Kanunu (“KVKK” veya “Kanun”), Kanun’a bağlı yürürlüğe koyulan ikincil düzenlemeler
(yönetmelik, tebliğ vd.) ve bağlayıcı nitelikteki Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından alınmış
kararlara uygun olarak işlenmekte ve muhafaza edilmekte olup işbu bilgilendirme metni işlenen
kişisel verilerinizle ilgili sizi bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır.

2. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi
Resepsiyon hizmeti ortak veri sorumlusu şirketler için müştereken uygulanmakta olup, kişisel
verileriniz; Seyidoğlu Grup’u ziyaretleriniz sırasında fiziksel mekân güvenliğini sağlamak amacıyla
şahsınız tarafından yapılacak kimlik beyanının ziyaretçi defterine kaydı suretiyle herhangi bir veri
kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yöntemlerle, ziyaretçi excel
dosyasına kaydedilmek suretiyle, tesis genelinde bulunan kapalı devre kamera kayıtları ve
turnikelerden ziyaretçi kartı okutmak suretiyle giriş-çıkış kayıt bilgilerinin işlenmesi aracılığıyla
otomatik ve yarı otomatik yöntemlerle toplanmaktadır.

3. Kişisel Verilerin İşleme Amaçları ve Hukuki Sebebi
Bu kapsamda tesis girişinde paylaştığınız aşağıda yazılı kişisel verileriniz; izleyen işleme
amaçlarıyla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak, KVKK m.4’te yer alan genel temel ilkelere uygun
şekilde ve hukuki sebep eşleştirmesi dâhilinde işlenmektedir:
Veri Kategorisi
Kişisel Veri
Kimlik

Ad soyad, TC Kimlik No

Fiziksel Mekan Güvenliği

Fiziksel mekana giriş çıkış kayıt bilgileri, Kamera kayıtları

Görsel ve İşitsel Kayıtlar

Kamera kayıtları

Yukarıda yer alan kişisel verileriniz; KVKK m.5/2/f bendi uyarınca; ilgili kişinin temel hak ve
özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaati uyarınca veri
işlemenin zorunlu olması hukuki sebebine dayalı olarak;







Ziyaretçi kimlik tespiti ve kayıtlarının oluşturulması ve takibi,
Fiziksel mekân güvenliğinin temini,
Unutulan eşyalara ilişkin süreçlerin yürütülmesi,
Acil durum yönetimi süreçlerinin yürütülmesi,
Taşınır mal ve kaynakların güvenliğinin temini,
Veri sorumlusu operasyonlarının güvenliğinin temini, amaçlarıyla işlenmektedir.

4. Kişisel Verilerin Aktarılması ve Aktarım Amaçları
Yukarıda sayılan kişisel verileriniz; KVKK m.8/2/a bendine uygun şekilde KVKK m.5/2/a-ç bentleri
uyarınca kanunlarda açıkça öngörülmesi ve veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine
getirebilmesi için zorunlu olması hukuki sebebine dayalı olarak; yukarıda yazılı amaçların
gerçekleştirilebilmesi ile yasal raporlama yapılması, düzenleme ve denetim faaliyetlerinin
yürütülmesi, şikâyet ve hukuki süreçlerin işletilmesi vb. yasal sebeplerden dolayı yurtiçindeki alıcı
gruplarından kanunen bilgi almaya yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile yargı mercilerine;
aktarılabilecek olup herhangi bir şekilde yurtdışı alıcı gruplarına aktarılmamaktadır.
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5. İlgili Kişi Hakları
Dilediğiniz zaman Seyidoğlu Grup’a başvurarak;
 Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve amaca 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,
 Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya
yok edilmesini isteme,
 Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen,
işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerinizin silinmesini
veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı
üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle
kendiniz aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde
zararın giderilmesini talep etme, haklarınızı kullanmayı talep edebilirsiniz.
Haklarınıza ve Kanunun uygulanmasına ilişkin taleplerinizi, https://seyidoglutedarik.com/
adresinden veya tarafımızdan temin edebileceğiniz başvuru formunu doldurarak veya aşağıda
yazılı asgari unsurları taşıyan;




Islak imzalı şekilde “Mithatpaşa Mah.Gökşin Sok. No:13 Eyüpsultan/İstanbul” adresine
noter kanalıyla, ispat kolaylığı sağlaması açısından takdirinize bağlı olarak iadeli
taahhütlü, posta yoluyla veya şahsi başvurunuzla,
Adınıza tahsis edilmiş kayıtlı elektronik posta (KEP) adresini kullanarak
seyidogluotomotiv@hs02.kep.tr adresine başvurunuzu e-posta yoluyla göndererek;
Tarafınızca şirkete bildirilen ve şirket sistemine kaydedilen e-posta adresini kullanarak
kvkk@seyidoglutedarik.com adresine e-posta göndererek;

Seyidoğlu Grup, bu kapsamdaki taleplere yazılı olarak cevap verilecekse, on sayfaya kadar
ücret almadan; on sayfanın üzerindeki her sayfa için 1 Türk lirası işlem ücreti alarak otuz (30) gün
içinde yanıtlandıracaktır. Başvuruya cevabın CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi
halinde Şirket tarafından talep edilebilecek ücret kayıt ortamının maliyetini geçemeyecektir.
Kişisel veri sahibi olarak sahip olduğunuz ve yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için
yapacağınız ve kullanmayı talep ettiğiniz hakka ilişkin açıklamalarınızı içeren başvuruda; talep
ettiğiniz hususun açık ve anlaşılır olması, talep ettiğiniz konunun şahsınız ile ilgili olması veya
başkası adına hareket ediyor iseniz bu konuda noter tarafından tasdiklenmiş özel
vekâletnamenizi ibraz etmeniz gerekecektir.
Başvurularınızda, ad-soyad, imza, T.C. kimlik numarası (yabancılar için uyruk, pasaport numarası
veya varsa kimlik numarası), tebligata esas yerleşim yeri veya işyeri adresi, e-posta adresi,
telefon ve faks numarası, talep konusu unsurlarının bulunması “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul
ve Esasları Hakkında Tebliğ” uyarınca zorunludur.
Söz konusu unsurları barındırmayan başvurular Seyidoğlu Grup tarafından reddedilecek veya
geçerli başvuru kanallarına yönlendirilecektir. Seyidoğlu Grup’un işbu aydınlatma metninde
Kanun’dan, ikincil düzenlemelerden ve Kurul kararlarından doğan sebeplerle değişiklik yapma
hakkı her zaman saklıdır. Aydınlatma metninde yapılacak değişiklikler ve güncel metin tarafınıza
tebliğ edildiği tarih itibariyle derhal geçerlilik kazanacaktır.
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