TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ
ZİYARETÇİ VE PERSONEL GÜVENLİK SÜREÇLERİ
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI AYDINLATMA METNİ
1. İşbu bilgilendirme 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (‘’KVKK’’) 10.maddesinde düzenlenen Veri
sorumlusunun aydınlatma yükümlülüğü hükümleri kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla Türk Eczacıları Birliği
(‘’Kurum’’) tarafından yapılmaktadır.
2. Kişisel Verilerinizin Toplanması ve İşlenmesi, Amacı ve Hukuki Sebepleri:
Ad ve soyadınız, Ziyaret edeceğiniz birim ve kişi bilgisi, Ziyaret giriş-çıkış zaman bilgileri, Güvenlik kamerasıyla
elde edilen görsel kayıtlar şeklindeki kişisel verileriniz; kurum içerisinde olanların can ve mal güvenliğini
korumak, yasayla yetkilendirilmiş kurumlarla, mahkemelerle ve savcılıklarla delil paylaşmak, kurum içi politika veya
standart ihlallerinin tespiti, araştırılması ve önlenmesi, kurumun ana faaliyet konusundaki hizmetleri yönetilmesi ve
yürütülmesi, acil durum yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, iş sağlığı ve güvenliği kanunu 4/b maddesi gereğince
iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerine uyulup uyulmadığını izlemek ve uygunsuzlukların giderilmesini sağlamak
amaçlarıyla; KVKK 5/2 maddesi uyarınca Kanunlarda öngörülmesi (İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatı, İş Kanunu ve
ilgili diğer mevzuat), veri sorumlusunun meşru menfaati, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri
işlemenin zorunlu olması hukuki sebeplerine dayanarak işlenecektir.
3. Kişisel Verilerin Toplama Yöntemi
Kişisel verileriniz, ziyaretçi giriş alanında görevli personel tarafından ziyaretçi kayıt yazılımına kaydedilmekte ve bu
suretle otomatik yollarla işlenmektedir. Bununla birlikte Kurum giriş alanından çıkış alanına kadar, Kurum kat
koridorlarında, danışmada, ortak alanlarda, yemekhane, kafeterya, otopark alanında, giriş çıkış kapılarının yerleştiği
alanda, bina dış cephelerinde ve güvenlik amacıyla gerekli görülen yerlerde kapalı devre kamera sistemi görüntü
kayıtları aracılığıyla otomatik yollarla işlenmektedir.

4. Kişisel Verilerinizin Aktarılması, Amacı Ve Hukuki Sebebi
4.1. Kişisel verileriniz; Gerektiğinde ilgili mevzuattan doğan bilgi ve belge paylaşımına ilişkin yükümlülüklerimizi
ve ayrıca diğer hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek amacıyla KVKK 5/2 maddesi uyarınca Kanunlarda
açıkça öngörülmesi ve Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, veri
sorumlusunun meşru menfaati hukuki sebeplerine dayalı olarak ‘’Yetkili Kamu Kurum Ve Kuruluşları‘’ ile talep
olması halinde paylaşılabilecektir. (Mahkemeler, Emniyet Genel Müdürlüğü)
4.2. Kişisel Verileriniz; KVKK 5/2 maddesi uyarınca veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin
zorunlu olması, bir sözleşmenin kurulması veya ifası, Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine
getirebilmesi için zorunlu olması, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması
hukuki sebeplerine dayalı olarak hukuki amaç ve işlemler için gerekmesi halinde Hukuk Hizmeti aldığımız
“Avukatlarımız” ile paylaşılmaktadır.
5. Haklarınız
Kurum tarafından verilerinizin işlendiği ve Kurum’un verilerinizi veri sorumlusu sıfatı ile işlediği ölçüde kişisel
verileriniz bakımından 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. maddesinde sayılan haklara sahipsiniz.
6. Veri Sorumlusuna Başvuru
Kanunun ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul
ve Esasları Hakkında Tebliğe” göre Veri Sorumlusuna yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli
elektronik imza, mobil imza ya da ilgili kişi tarafından veri sorumlusuna daha önce bildirilen ve veri sorumlusunun
sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle başvurabilirsiniz.
Veri Sorumlusu Unvan :

Türk Eczacıları Birliği

Detsis no			:

39077918

E-posta adresi 		

:

teb@teb.org.tr

Fiziki Posta adresi

:

Mustafa Kemal Mah. 2147.Sok No:3 06510 Çankaya/ANKARA

