
OMF YARDIMCI MALZEMELER PAZARLAMA A.Ş.
ZİYARETÇİ AYDINLATMA METNİ 

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 OMF Yardımcı Malzemeler Pazarlama A.Ş. tarafından

hazırlanmıştır. 

1. Veri Sorumlusunun Kimliği

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“6698 sayılı Kanun”) uyarınca, kişisel 

verileriniz; veri sorumlusu olarak OMF Yardımcı Malzemeler Pazarlama A.Ş.  (“Şirket”)

tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir. 

İnternet Adresi :  https://www.omf.com.tr

Telefon Numarası : +90 216 571 90 00  

E-Posta Adresi :  omf@omf.com.tr

Adres : Aydınlı-KOSB Analitik Cd. No: 48 Tuzla 34956 İstanbul / Türkiye 

2. Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği

OMF Yardımcı Malzemeler Pazarlama A.Ş. binamızı ziyaret etmiş olmanız nedeniyle,

güvenlik birimimiz tarafından sisteme işlenen kimlik verileriniz ve aynı zamanda 

kurumumuzda bulunan kapalı devre kamera kayıt sistemleri vasıtasıyla oluşan görsel 

verilerinizi içeren kişisel verileriniz; fiziksel mekan güvenliğinin temini amacıyla 

işlenmektedir. 

Yukarıda belirtilen kişisel verileriniz şirketimize ait fiziki arşivlere nakledilerek, fiziki 

ortamda muhafaza altında tutulabilmektedir. 

3. Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebepleri

Kişisel verileriniz, şirket tarafından fiziki ortamda (kurum ziyaretçi defteri) ve bunlara ileride 

eklenebilecek sair yöntemler (kanallar) vasıtasıyla KVKK’nın 5’inci ve 6’ncı maddelerinde 

düzenlenen kanunlarda açıkça öngörülme ile meşru menfaat kişisel veri işleme şartları 

(hukuki sebepleri) kapsamında toplanmaktadır. Kimlik ve görsel verileriniz şirket ziyaretiniz 

sırasında tarafınızdan doğrudan sözlü veya yazılı olarak iletilen bilgilerden ve şirket içerisinde 

alınan kamera kayıtları ile kurum girişinde tutulan ziyaretçi defterleri vasıtasıyla, işbu 

Aydınlatma Metni’nin 2. maddesinde belirtilen amaçların gerçekleştirilmesine yönelik hukuki 

sebeplerle  olmayan yollarla toplanmaktadır. 

4. Kişisel Verilerin Aktarılması

Toplanan kişisel verileriniz, işbu Aydınlatma Metni’nin 2. maddesinde açıklanan amaçlar ile 

Kanun ve ilgili düzenlemeler kapsamında aktarılmasını gerektiren sebeplerle sınırlı kalmak 

üzere ve kamera sistemlerine bakım onarım gerçekleştiren bilgi teknoloji hizmeti sağlayan 
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şirketlerle, ve gerekli durumlarda Emniyet Müdürlüğü’ne aktarılabilmektedir. 

5. İlgili Kişinin Hakları

Şirket bünyesinde kişisel verisi işlenen gerçek kişiler Kanun'un 11. maddesi uyarıca aşağıdaki 

haklara sahiptirler: 

 Kişisel verisinin 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 halinde bunların düzeltilmesini

isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere

bildirilmesini isteme,

 KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen,

işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde 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 kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde

zararın giderilmesini talep etme.

 İlgili kişi bu haklarına ilişkin taleplerini Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları

Hakkında Tebliğ'e uygun bir şekilde iletebilir. İlgili kişinin talepleri en kısa sürede ve

nihayetinde en geç otuz (30) gün içerisinde ücretsiz olarak değerlendirilip karara

bağlanacaktır. Değerlendirme ve karar verme işleminin ayrıca bir maliyeti

gerektirmesi durumunda Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen

tarifedeki ücret esas alınacaktır. Kamuoyuna saygılarımızla arz olunur.


