
ŞENER BOYA KİMYA TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 

ZİYARETÇİ AYDINLATMA METNİ 

Şener Boya Kimya Tekstil Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (Şirket) olarak ziyaretçilerimizin 

Şirket binası ve web sitemiz aracılığıyla gerçekleştirdikleri ziyaretler çerçevesinde elde 

ettiğimiz kişisel verileri özenle, hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olarak korumakta, 

işlemekte, ilgili mevzuat ve Şirketimizin Kişisel Verileri Saklama ve İmha Politikası gereğince 

imha etmekteyiz. 

1. Veri Sorumlusu ve Amaç: 

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (Kanun) kapsamında veri sorumlusu niteliğini 

haiz Şener Boya Kimya Tekstil Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi olarak, ziyaretçilerimizden 

elde ettiğimiz, işlediğimiz ve muhafaza ettiğimiz kişisel verilerin hangi amaçlarla işlendiği, 

kimlere ve hangi amaçlarla aktarılabileceği, kişisel veri toplama yöntemlerimiz ve hukuki 

sebepleri ile Kanun’un 11. maddesinde yer alan haklarınıza dair sizleri bilgilendirmek amacıyla 

işbu Aydınlatma Metni hazırlanmıştır. 

2. Tanımlar: 

İlgili kişi: Kişisel verisi işlenen gerçek kişi. 

Kanun: 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu. 

Kişisel veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi. 

Kişisel verilerin işlenmesi: Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi 

bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, 

kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, 

açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da 

kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem. 

Şirket: Şener Boya Kimya Tekstil Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi. 

Veri sorumlusu: Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt 

sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişi. 



3. Kişisel Verilerin İşlenme Amacı: 

Şirketimiz tarafından ziyaretçilerimizden elde edilen kimlik, iletişim, fiziksel mekan (kamera 

kaydı) ve işlem güvenliğine (log kayıtları, IP vb.) dair bilgiler Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde 

yer alan şartlara uygun olarak işlenmektedir. 

Sayılan kişiler veriler: 

• Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi 

• Denetim / etik faaliyetlerinin yürütülmesi 

• Kurumun fiziksel güvenliğinin sağlanması 

• Kurum içerisinde ve çevresinde görüntü kaydının tutulması 

• Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi  

• Talep / Şikayetlerin Takibi 

• Taşınır mal ve kaynakların güvenliğinin temini 

• Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi 

• Yönetim faaliyetlerinin yürütülmesi 

• Ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takibi 

amaçlarıyla işlenmektedir. 

4. Kişisel Verilerin Aktarılması:  

Ziyaretçilerimizden elde edilen ve 3. maddede aktarılan amaçlarla işlemekte olduğumuz kişisel 

veriler,  

❖ Denetim faaliyetlerinin yürütülmesi, kurumun fiziksel güvenliği ve bilgi güvenliği 

süreçlerinin, saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi, taşınır mal ve kaynakların 

güvenliğinin temini ve yönetim faaliyetlerinin yürütülmesi amaçlarıyla yetkili kişi, 

kurum ve kuruluşlara, anlaşmalı bilgi işlem danışmanlık firmasına, açık rıza verilmesi 

halinde yurtiçi ve yurtdışında bulunan hissedarlara, iş ortaklarına, iştiraklere, bağlı 

ortaklıklara ve sunuculara aktarılmaktadır. 

5. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi: 

Şirketimiz veri sorumlusu olarak kurumun meşru menfaati, kanunlarda öngörülmesi ve hukuki 

yükümlülüklerin yerine getirilmesi sebepleriyle ziyaretçilerinden kişisel veri toplamakta ve 

işlemektedir. Kişisel veriler ziyaretçiler tarafından basılı doküman olarak ya da telefon ya da 



elektronik iletişim araçlarıyla iletilen veya fiziki ortamda elde edilen bilgi ve belgelerden ve 

kameralar üzerinden toplanmaktadır. 

6. İlgili Kişinin Hakları 

Kanun’un 11. maddesinde düzenlenen ve aşağıda aktarılan haklarınızı, Şirketimize www.sen-

er.com.tr adresinde yer alan Başvuru Formu aracılığıyla ve kimliğinizi tespit edici belgeleri de 

sağlayarak kullanabilirsiniz. Başvuru formunun Kanun’un 13. ve Veri Sorumlusuna Başvuru 

Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’in 5. maddelerine uygun olarak ilgili formda yer alan başvuru 

adresi veya e-posta adresi kullanılarak Şirketimize iletilmesi gerekmektedir. Bu doğrultuda 

form ve kimliğinizi tespit edici belgeleri yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) 

adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da önceden şirketimize bildirmiş olduğunuz ve 

sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle iletebilirsiniz. 

Şirketimiz başvurunuzda yer alan talepleri, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz 

gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi 

hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınabilir. 

Başvurunuz sonrasında talebiniz değerlendirilerek kabul veya gerekçesi açıklanarak reddedilir; 

talebinize dair cevap ilgili kişiye yazılı olarak veya elektronik ortamda bildirilir. Başvuruda yer 

alan talebin kabul edilmesi hâlinde talebin gereği yerine getirilir. Başvurunun veri sorumlusu 

olarak Şirketin hatasından kaynaklanması halinde alınan ücret ilgiliye iade edilir. 

Kanun’un 11. maddesi kapsamında haklarınız: 

a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, 

b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, 

c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını 

öğrenme, 

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, 

d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, 

e) Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya 

yok edilmesini isteme, 

f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere 

bildirilmesini isteme, 



g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin 

kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, 

ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın 

giderilmesini talep etme. 


