Ziyaretçi Aydınlatma ve Rıza Metni
1. Veri Sorumlusunun Kimliği
Argela Yazılım ve Bilişim Teknolojileri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (“Argela” veya “Şirket”)
olarak, veri sorumlusu sıfatıyla, elde ettiğimiz kişisel verilere istinaden Kişisel Verilerin Korunması
Kanunu’na (“Kanun”) uygun hareket edebilmemiz için aydınlatma yükümlülüğü kapsamında
aşağıdaki hususları bilgilerinize sunuyoruz.

2. Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği
Şirket’imizi ziyaret etmiş olmanız nedeniyle genel ve özel nitelikli kişisel verileriniz (kimlik verileriniz,
iletişim verileriniz, görsel verileriniz, Şirket’imizde bulunan kapalı devre kamera kayıt sistemleri “Bu
İşyeri 24 saat güvenlik sebebiyle kamera ile izlenmekte ve kaydedilmektedir.”
uyarısı ile ve özel
nitelikli kişisel verilerden olup kimlik fotokopisi ve/veya ehliyet fotokopisi yoluyla elde edilen din bilgisi,
kan grubu verisi ve görsel verileriniz) ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takibi ile fiziksel mekan
güvenliğinin temini ve Şirket güvenlik ve kalite politikalarına uyulması amaçlarıyla sınırlı olmak üzere
işlenebilmektedir.

3. Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçlar ile Aktarılabileceği
Kimlik ve iletişim verileriniz, işbu Aydınlatma Metni’nin 2. maddesinde açıklanan amaçlarla Kanun ve
ilgili düzenlemeler kapsamında aktarılmasını gerektiren sebeple sınırlı olmak üzere hizmetlerinden
faydalanılan güvenlik şirketine aktarılabilmektedir.

4. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi
Kimlik, iletişim ve görsel verileriniz Şirket’e ziyaretiniz sırasında tarafınızdan doğrudan sözlü veya
yazılı olarak iletilen bilgilerden ve işyerinde alınan kamera kayıtlarından işbu Aydınlatma Metni’nin 2.
maddesinde belirtilen amaçların gerçekleştirilmesine yönelik hukuki sebeplerle otomatik veya
otomatik olmayan yollarla toplanmaktadır.
Söz konusu amaçlarla toplanan kişisel verileriniz Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen hukuki
yükümlülüğün yerine getirilmesi ve veri sorumlusunun meşru menfaati hukuki sebepleriyle Kanun’da
öngörülen temel ilkelere uygun olarak işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

5. Veri Sahibinin Hakları
Kişisel Verilerin Korunması mevzuatı çerçevesinde Verilerinizin; işlenip işlenmediğini öğrenme,
işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme; işlenme amacını ve tarafımızca bu amaçlara uygun olarak
kullanıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme;
eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde düzeltilmesini talep etme; işlenmesini gerektiren sebeplerin
ortadan kalkması halinde silinmesini veya yok edilmesini ya da anonim hale getirilmesini talep etme;
bu hallerde ya da düzeltme halinde bunların veri aktarılan üçüncü kişilere bildirilmesini isteme; işlenen
verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun
ortaya çıktığını düşünüyorsanız bu duruma itiraz etme; kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle bir
zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme; haklarınızın olduğunu da hatırlatmak
isteriz.
Kanun kapsamında, kişisel verilerinizle ilgili başvurularınızı https://www.argela.com.tr/ sitesindeki
contact seçeneğinden erişeceğiniz “Kişisel Veri Sahibi Başvuru Formu” ile aşağıda belirtilen
kanallardan birini kullanarak;





Reşitpaşa Mah. Katar Cad. ARI Teknokent 3 No:4 İç Kapı No:502/601-604 Sarıyer Maslak
İstanbul adresine kimlik teyidinizin yapılması sağlanarak bizzat veya
Şirket’in kayıtlı , info@argela.com.tr elektronik posta adresine (KEP) veya
Güvenli elektronik veya mobil imzanız ile Şirketimizin, info@argela.com.tr adresine veya
Kimlik teyidinizin yapılması sağlanarak, KVKK kanunu ve ilgili mevzuatta belirtilen diğer
usuller ile tarafımıza iletebilirsiniz.

Şirket, Kanun’un 13. maddesine uygun olarak, başvuru taleplerini, talebin niteliğine göre ve en geç
30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. İşlemin maliyet gerektirmesi halinde, sayfa
başı 1TL ücret alınacaktır.
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