ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU GEREĞİNCE
ZİYARETÇİLER İÇİN
AYDINLATMA METNİ
A. Veri Sorumlusunun Kimliği
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 ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (Teşekkülümüz)
tarafından hazırlanmıştır.

B. Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“6698 sayılı KVKK”) uyarınca ziyaretçilere ilişkin
aşağıdaki kişisel veriler, veri sorumlusu olarak Teşekkülümüz tarafından işlenebilecektir.
KİMLİK VERİLERİ: Ad-Soyad, T.C. Kimlik Numarası, Pasaport Numarası (Yabancılar İçin)
FİZİKSEL MEKÂN GÜVENLİĞİ İÇİN TUTULAN VERİLER: Teşekkülümüze Giriş-Çıkış Kayıt Bilgileri
GÖRSEL VE İŞİTSEL KAYITLAR: Güvenlik Kamerası Kayıtları
LOG KAYITLARI: 5651 Sayılı Kanun Kapsamında Alınan Log Kayıtları (Teşekkülümüzün internet
hizmetleri kullanıldığı takdirde)
DİĞER BİLGİLER: Araç Plaka Bilgileri, Firma, Kurum/Kuruluş Bilgileri
Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları:
 Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması
 Kanunlar ile kişilerin temel hak ve özgürlükleri ve kişisel menfaatlerine aykırı olmayacak
şekilde Teşekkülümüzün meşru menfaatleri doğrultusunda kullanımı
 Teşekkülümüzün güvenliğinin sağlanması
 Ziyaretçi takibinin yapılması
 Kanunda açıkça öngörülmesi (5651 sayılı Kanun kapsamında alınan log kayıtları)
 Güvenlik faaliyetleri (Kamera kayıtları, ziyaretçi defteri kayıtları)
Kayda alınan kişisel veriler yasa ve hukuka uygun şekilde muhafaza edilecek ve ilgili mevzuatta
belirtilen veya işlendikleri amaç için gerekli olan azami süre ve herhalde kanuni zamanaşımı süreleri
kadar muhafaza edilecektir.

C. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere, Hangi Amaçla Aktarılabileceği
 Adli ve İdari Makamlar (Kanunda görev ve yetki verilmiş ilgili Kamu Kurum ve
Kuruluşlarına, suç işlenmesinin önlenmesi veya soruşturma, kovuşturma ve infaz işlemleri
için, adli ve idari makamlara)

D. Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi
Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Ziyaretçilere ilişkin kişisel verileri KVKK gereğince,
aşağıda sayılan kanallar vasıtasıyla tamamen veya kısmen otomatik ya da veri kayıt sisteminin
parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yöntemlerle; sözlü, yazılı veya elektronik kanallar
aracılığıyla kanuna uygun olarak toplamakta ve Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5. ve 6.
maddelerinde belirtilen veri işleme şartları ve amaçları doğrultusunda;
1) İlgili kişinin açık rızasının olması
2) Aşağıdaki şartlardan birinin varlığı hâlinde, ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın;
a) Kanunlarda açıkça öngörülmesi.
b) Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına
hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden
bütünlüğünün korunması için zorunlu olması.
c) Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla,
sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.
ç) Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.
d) İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması.
e) Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.
f) İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri
sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hallerinde
toplanmaktadır.
Ziyaretçi kişisel verileri;
 Ziyaret faaliyeti kapsamında, ziyaretçiden yazılı beyan veya form ile
 Ziyaretçilerin kimlik, ehliyet, pasaport vb. ibrazı ile
 Ziyaretçi defterine kayıt yapılarak elde edilmektedir.

E. Veri Sahibinin Hakları
Kanunun ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi “Veri
Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ” e göre Eti Maden İşletmeleri Genel
Müdürlüğü’ nün Ayvalı Mahallesi Halil Sezai Erkut Cad. Afra Sok. No: 1/A Keçiören/ANKARA
adresine yazılı olarak, etimaden@hs01.kep.tr kayıtlı elektronik posta adresimize güvenli
elektronik imza ve mobil imza kullanmak suretiyle veya kvkk@etimaden.gov.tr e-posta adresine
sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle iletebilirsiniz.
Teşekkülümüzce bu kapsamdaki taleplerinize “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları
Hakkında Tebliğ” de belirtilen usul ve esaslara göre cevap verilecektir.

