
Değerl� Muhataplarımız,

Tempo Metal Aksesuar Sanay� ve T�caret A.Ş. olarak g�r�ş-çıkış kontrol noktalarında, h�zmet b�nalarımız, b�na dış cephes� ve 
kat kor�dorları h�zmet alanında bulunan güvenl�k kamerası vasıtasıyla ve b�na ve çevre güvenl�ğ�n�n sağlanması amacıyla 
görüntü kaydı yapmaktayız. Kameraların kayıt �şlem� B�lg� İşlem b�r�m�m�z tarafından �şlenmekte, depolanmakta ve �lg�l� 
müdürlük tarafından denetlenmekted�r. Kamera kayıtları 1 ay süre �le saklanmakta ve daha sonra güvenl� b�r şek�lde �mha 
ed�lerek �mha �şlem� kayıt altına alınmaktadır.

Kameralar Aracılığı �le İşlenen K�ş�sel Ver�ler�n�z
Kamera görüntüler� mar�fet�yle s�zler�n v�deo kayıtlarınız, araç plakalarınız, b�rl�kte bulunduğunuz k�ş�ler�n görüntüler� 
�şlenmekted�r.

K�ş�sel Ver�ler�n�z�n İşlenme Amacı
K�ş�sel ver�ler�n�z, K�ş�sel Ver�ler�n Korunması Kanunu 5. Maddes� uyarınca �lg�l� k�ş�n�n temel hak ve özgürlükler�ne zarar 
vermemek kaydıyla b�r hukuk� yükümlülüğün yer�n get�r�lmes� amacıyla, yasal yükümlülükler�n yer�ne get�r�lmes�, �ş sağlığı 
ve güvenl�ğ� mevzuatı, ver� sorumlusunun meşru menfaat� gereğ� veya farklı yasal hukuk� sebeplerle otomat�k yolla 
�şlenmekted�r.

K�ş�sel Ver�ler�n�z�n Yurt İç�ne ve Yurt Dışına Aktarımı
İşlenen kamera kayıtlarındak� k�ş�sel ver�ler kolluk kuvvetler�ne, hukuk� uyuşmazlıkların g�der�lmes� veya �lg�l� mevzuatı 
gereğ� talep ed�lmes� durumunda yetk�l� �dar� ve adl� makamlara, kolluk kuvvetler�ne aktarılab�lecekt�r.

K�ş�sel Ver� Sorumlusu Olarak İlg�l� k�ş�ler�n Hakları
6698 sayılı kanunun 11. maddes� uyarınca ver� sah�pler�: Kend�ler� �le �lg�l� k�ş�sel ver� �şlen�p �şlenmed�ğ�n� öğrenme, K�ş�sel 
ver�ler� �şlenm�şse buna �l�şk�n b�lg� talep etme, K�ş�sel ver�ler�n �şlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp 
kullanılmadığını öğrenme, Yurt �ç�nde veya yurt dışında k�ş�sel ver�ler�n aktarıldığı üçüncü k�ş�ler� b�lme, K�ş�sel ver�ler�n 
eks�k veya yanlış �şlenm�ş olması hâl�nde bunların düzelt�lmes�n� �steme ve bu kapsamda yapılan �şlem�n k�ş�sel ver�ler�n 
aktarıldığı üçüncü k�ş�lere b�ld�r�lmes�n� �steme, Kanun ve �lg�l� d�ğer kanun hükümler�ne uygun olarak �şlenm�ş olmasına 
rağmen, �şlenmes�n� gerekt�ren sebepler�n ortadan kalkması hâl�nde k�ş�sel ver�ler�n s�l�nmes�n� veya yok ed�lmes�n� �steme 
ve bu kapsamda yapılan �şlem�n k�ş�sel ver�ler�n aktarıldığı üçüncü k�ş�lere b�ld�r�lmes�n� �steme, 
şlenen ver�ler�n münhasıran otomat�k s�stemler vasıtasıyla anal�z ed�lmes� suret�yle k�ş�n�n kend�s� aleyh�ne b�r sonucun 
ortaya çıkmasına �t�raz etme ve k�ş�sel ver�ler�n kanuna aykırı olarak �şlenmes� sebeb�yle zarara uğraması hâl�nde zararın 
g�der�lmes�n� talep etme haklarına sah�pt�r. 6698 Sayılı Kanun'un Kapsamıyla İlg�l� Olmak Üzere İlg�l� K�ş� �le İlet�ş�m Söz 
konusu hakların kullanımına �l�şk�n talepler, k�ş�sel ver� sah�pler� tarafından adres�ndek� https://www.t�maytempo.com 
KVKK/GDPR sayfasında yer alan Tempo Metal Aksesuar Sanay� ve T�caret A.Ş.  tarafından 6698 sayılı Kanun Kapsamında 
K�ş�sel Ver�ler�n İşlenmes� ve Korunmasına �l�şk�n mevzuatta bel�rt�len yöntemlerle �let�leb�lecekt�r. Tempo Metal Aksesuar 
Sanay� ve T�caret A.Ş.  �lg�l� k�ş�ler�n söz konusu talepler�n� değerlend�rerek 30 gün �çer�s�nde sonuçlandıracaktır. İlg�l� k�ş� 
olarak 6698 sayılı kanun �le �lg�l� talepler�n�z�, Başvuru ve Aydınlatma Yükümlülüğü sayfamızdan gerçekleşt�reb�l�rs�n�z. 
Kabul Etmeme ve İptal Hakkının Kullanılması Hakkında Kanun kapsamında k�ş�sel ver� kullanımıyla �lg�l� olmak üzere her 
türlü soru ve görüşler�n�z �ç�n Başvuru ve Aydınlatma Yükümlülüğü sayfamızdan b�ze ulaşab�l�rs�n�z. Yukarıda yaptığımız 
açıklamalarla, s�zler� b�lg�lend�rm�ş ve Aydınlatma Yükümlülüğümüzü yer�ne get�rm�ş bulunuyoruz. K�ş�sel ver�ler�n�z�n 
s�l�nmes�n�, güncellenmes�n�, anon�mleşt�r�lmes�n�, yok ed�lmes�n� veya k�ş�sel ver�n�zle �lg�l� başka yasal talepler�n�z �ç�n 
Başvuru ve Aydınlatma Yükümlülüğü sayfamızdan veya K�ş�sel Ver�ler�n Korunması Kanunu İlg�l� K�ş� Başvuru Formu 
aracılığı �le b�ze talepler�n�z� �leteb�l�rs�n�z. İlg�l� k�ş� olarak 6698 sayılı kanuna uygun olarak mümkün olan en kısa süre 
�ç�nde ya da yasal süreler �ç�nde (30 gün) s�zlere cevap ver�lecekt�r.

D�kkat! B�reysel amaçlar �ç�n kamera görüntüler� talep edenlere kes�nl�kle görüntüler ver�lmeyecekt�r. Kamera görüntüler� 
ancak mahkeme kararı, savcılıktan talep gelmes� durumunda veya kolluk kuvvetler� mar�fet�yle talep ed�lmes� durumunda 
tem�n ed�leb�lecekt�r.
Ver� Sorumlusu İlet�ş�m B�lg�ler�
Ver� Sorumlusu: Tempo Metal Aksesuar Sanay� ve T�caret A.Ş. 
Adres�m�z: Orta Mahalle Topkapı Maltepe Caddes� S�lkar Plaza No:6 Kat:2 Bayrampaşa İstanbul
E-Posta: kvkk@gumus-grup.com 
KEP: tempometal@hs03.kep.tr 
İlet�ş�m l�nk�: https://www.t�maytempo.com/

Kamera Kayıtları İç�n Aydınlatma Metn�


