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NAZAR OTEL 
 

KİŞİSEL VERİLERİN GÜVENLİK KAMERALARI VASITASIYLA İŞLENMESİNE İLİŞKİN 
AYDINLATMA METNİ 
(“Aydınlatma Metni”) 

 
NAZAR OTEL kişisel verilerinizin hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun, güvenli ve şeffaf bir 
biçimde işlenmesine büyük önem vermekte olup işbu Aydınlatma Metni kişisel verilerinizin ne 
şekilde ve hangi amaçlarla işlendiğini ve bu konudaki tercihlerinizi nasıl yönetebileceğinizi 
açıklamak amacıyla hazırlanmıştır. 
 
Aşağıda, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca veri sorumlusu 
olan NAZAR OTEL tarafından şirket yerleşkesinde bulunan CCTV kameraları (kapalı devre 
kamera sistemleri) vasıtasıyla toplanan kişisel verilerinizin hangi amaçlarla işlendiği ve 
aktarıldığına ve kişisel verilerinize ilişkin haklarınıza dair detaylı açıklamaları bulabilirsiniz. 
 
a) Şirketimiz hangi kişisel verilerinizi, hangi amaçlarla işlemektedir? 
Kanun’un 5’inci maddesine dayalı olarak CCTV kamera formatındaki güvenlik kameraları (kapalı 
devre kamera sistemleri) vasıtasıyla elde edilen görsel kayıtlarınız ile fiziksel mekân güvenliği 
veriniz (“kişisel verileriniz”), aşağıda belirtilen işleme amaçlarıyla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü 
olarak işlenmektedir.  
 
• NAZAR OTEL  tesisleri ile tesis içerisindeki kişilerin güvenliğinin sağlanması, 
• NAZAR OTEL  tesislerindeki iş sağlığı ve güvenliği süreçlerinin yönetimi,  
• Süreç iyileştirmelerinin sağlanması, tek nokta derslerinin yapılması, 
• NAZAR OTEL tesislerinde bulunan her türlü demirbaş, ekipman, malzeme, para, kıymetli 

evrak ve eşyanın güvenliğinin sağlanması, 
• NAZAR OTEL çalışanlarının iş sağlığının ve güvenliğinin temin edilmesi, çalışanların iş 

sağlığı ve güvenliği kuralları ile kurum içi kurallara uyum gösterip göstermediğinin tespit 
edilmesi,  

• Acil durum yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, 
• Yetkili kurum ve kuruluşlardan gelen taleplerin karşılanması, ilgili mevzuat gereği zorunluluk 

arz eden durumların varlığı nedeniyle hukuki sorumluluğumuzun yerine getirilmesi, 
• Gereken durumlarda savunma hakkımızın kullanılması, hukuki işlerin takibi. 
  
 
b) Şirketimiz kişisel verilerinizi kimlere, hangi amaçlarla aktarabilecektir?  
İşbu Aydınlatma Metni altında bahsedilen yöntemlerle toplanan kişisel veriler, Kanun’un 8. 
maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları çerçevesinde, savunma hakkımızın 
kullanılması, hukuki işlerin takibi ve yetkili kişi ve kuruluşlara bilgi verilmesi amacıyla, gerekmesi 
halinde, hukuken yetkili özel kişi ve kuruluşlar ve hukuken yetkili kamu kuruluşları ile 
paylaşılabilecektir.   
 
c) Şirketimiz kişisel verilerinizi hangi yöntemler ve hangi hukuki sebeplerle elde 

etmektedir?  
Yukarıda bahsedilen nitelikteki kişisel veriler, CCTV kameraları (kapalı devre kamera sistemleri) 
vasıtasıyla elektronik ortamda toplanmaktadır.  

 
NAZAR OTEL tarafından yukarıda bahsedilen amaçlarla ve yöntemlerle toplanan kişisel 
verileriniz, Kanun’un 5. maddesi kapsamında, (i) meşru menfaatimizin bulunması, (ii) 
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kanunlarda açıkça öngörülmesi ve (iii) hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi dayanarak 
işlenmektedir.  
 
Savunma hakkımızın kullanılması, hukuki işlerin takibi ve yetkili kişi ve kuruluşlara bilgi verilmesi 
amacıyla işlenen kişisel verileriniz, Kanun’un 5. maddesi kapsamında, gerekmesi halinde,  (i) 
hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi, (ii) meşru menfaatimizin bulunması, (iii) bir hakkın 
tesisi, kullanılması veya korunması ve (iv) kanunlarda açıkça öngörülmesi hukuki sebeplerine 
dayanılarak işlenecek ve hukuken yetkili kurum ve kuruluşlara aktarılabilecektir.   
 
d)  Kişisel Veri Sahibinin Kanun’un 11. maddesinde Sayılan Hakları 
Kanun’un 11. maddesine göre, kişisel veri sahipleri;    
• Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, 
• Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, 
• Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını 

öğrenme, 
• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, 
• Kişisel verilerin 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 verilerin silinmesini veya yok 
edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere 
bildirilmesini isteme, 

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

• Kişisel verilerin Kanun’a aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın 
giderilmesini talep etme haklarına sahiptir. 
  
  

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi https://nazaroteldidim.com/ internet 
adresinden kamuoyu ile paylaşılmış olan İletişim Formu aracılığıyla bildirebilirsiniz. 
 
NAZAR OTEL, talebin niteliğine göre kişisel veri sahiplerinin taleplerini en kısa sürede ve en 
geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti 
gerektirmesi hâlinde, NAZAR OTEL tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nca belirlenen 
tarifedeki ücret ilgili mevzuat uyarınca alınabilecektir. 
  

https://nazaroteldidim.com/

