ÜNLÜ & CO
KAPALI DEVRE KAMERA KAYIT SİSTEMLERİ VASITASIYLA
KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN

AYDINLATMA METNİ
I.

Aydınlatma Metni Hakkında

İşbu aydınlatma metni, Menkul Değerler A.Ş. (kısaca “ÜNLÜ & Co” veya “Şirket”) tarafından
Şirket yerleşkelerinde kullanılan kapalı devre kamera sistemleri aracılığıyla, 6698 sayılı Kişisel
Verilerin Korunması Kanunu (kısaca “Kanun”) kapsamında kişisel verilerin işlenmesine ilişkin olarak
aydınlatılması amacıyla hazırlanmıştır. İşbu aydınlatma metninde değişiklik yapılması halinde kişisel
verilerinizin
işlenmesine
ilişkin
bilgilerin
güncel
tutulması
amacıyla
https://www.unlumenkul.com/kisisel-verilerin-korunmasi-ve-islenmesi/ adresinde yer alan Kişisel
Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası da (kısaca “Politika”) dahil olmak üzere ilgili
tüm dokümanlar güncellenecektir.
Kişisel verilerinizin işbu aydınlatma metni kapsamında işlenmesine ilişkin detaylı bilgilere yukarıda
anılan Politika’dan ulaşabilirsiniz.
İşbu aydınlatma metni hakkındaki görüş ve sorularınızı yukarıdaki ilgili ÜNLÜ & Co şirketlerinin resmi
internet sayfalarında bulunan Veri Sahibi Başvuru Formu aracılığıyla Şirketimiz ile paylaşabilirsiniz.
II.Kişisel

Verilerinizin Elde Edilme Yöntemleri ve Hukuki Sebepleri

Şirketimiz tarafından elde edilen kişisel verileriniz kategorik olarak şu şekilde sıralanabilecektir:


Fiziksel mekân ve güvenlik bilgisi



Görsel ve işitsel kayıtlar

Yukarıda kategorik olarak sıralanan kişisel verileriniz, kapalı devre kamera sistemleri aracılığıyla
elektronik ortamlarda toplanmaktadır. Yukarıda belirtilen yöntemler ile elde edilen kişisel verileriniz,
yalnızca Kanun’un 5’inci maddesinin ç bendinde yer alan “hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu
olması” ile f bendinde yer alan “temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru
menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.
III.Kişisel

Verilerinizin İşleme Amaçları

Kişisel verileriniz II. Maddesinde belirtilen hukuki sebepler doğrultusunda , Şirket'in ve Şirket'le iş ilişkisi
içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temin edilmesi amacıyla bağlantılı, sınırlı
ve ölçülü şekilde işlenmektedir.
IV.

Kişisel Verilerinizin Paylaşılabileceği Taraflar Ve Paylaşım Amaçları

Kişisel verileriniz, ile sizleri ürün ve hizmetlerden faydalandırmak için işbirliği içinde olduğumuz
taraflar da dahil olmak üzere Şirketimizle olan iş ilişkinizin kurulması, yürütülmesi ve sona erdirilmesi
hususlarında Şirketimize veya Şirketimiz adına ürün veya hizmet sağlayan taraflar ve iş ortaklarımız
ile paylaşılabilecektir. Kişisel verileriniz ayrıca, kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişilerle de
yetkileri kapsamında paylaşılabilecektir. Şirketimiz, kişisel verilerinizin paylaşıldığı durumlarda
verilerin paylaşıldığı tarafın, işbu aydınlatma metninde yer alan beyanlara ve mevzuatta yer alan
hükümlere uygun şekilde Kanun’un 8’inci ve 9’uncu maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme
şartları çerçevesinde işlenmesi ve aktarılması için gerekli önlemleri almaktadır.
V.Veri Sahibi Olarak Sahip Olduğunuz Haklar ve Bu Hakların Kullanılması
Veri sahibi olarak aşağıda belirtilen haklarınıza ilişkin taleplerinizi, yukarıdaki ilgili ÜNLÜ & Co
şirket resmi internet sayfasında yer alan Politika’da belirtilen yöntemlerle Şirket’e iletmeniz
durumunda talepleriniz mümkün olan en kısa sürede ve her halde 30 (otuz) gün içerisinde
değerlendirilerek sonuçlandırılacaktır.

Kanun’un 11’inci maddesi uyarınca kişisel veri sahibi olarak aşağıdaki haklara sahipsiniz:


Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,



Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,



Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına 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 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 verilerinizin silinmesini veya yok
edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere
bildirilmesini isteme,



İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin
kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,



Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın
giderilmesini talep etme.

