MANASTIR HOTEL
GÜVENLİK KAMERALARI
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun’un (“KVKK”) 10’uncu maddesi uyarınca Mnstr Turizm
ve Otel İşletmeciliği Anonim Şirketi (“Biz”, “Veri Sorumlusu”, “Manastır Hotel”) olarak, güvelik kameralarına
ilişkin siz misafirlerimiz, çalışanlarımız, stajyerlerimiz ve ziyaretçilerimizi kimliğimiz, kişisel verilerininizi işleme
amaçlarımız, kişisel verileri kime ve neden aktardığımız, hukuki sebeplerimiz, yöntemlerimiz ve haklarınız
konusunda bilgilendirmek isteriz:
•

Veri Sorumlusu: Bebek Mahallesi Manolya Sokak No:30/1 Beşiktaş/İstanbul merkezinde kurulu,
İstanbul Ticaret Sicili’ne 133294-5 sicil numarasıyla kayıtlı Mnstr Turizm ve Otel İşletmeciliği Anonim
Şirketi (“Manastır Hotel”)

CCTV aracılığı ile kaydedilen görüntü kayıtlarınız;
•

Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun ve belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenmekte,

•

Doğru ve gerektikçe güncel tutulmakta,

•

İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü kullanılmakta ve,

•

Hukuka uygun olarak belirlediğimiz saklama süresi boyunca muhafaza edilmektedir.

Kişisel
Veri

İlgili Kişi

İşleme Amacı

İşlememizdeki Hukuki Sebep

Misafirler,
Ziyaretçiler

Suç ve suçlular
ile mücadele,
Bina
güvenliğinin
sağlanması

Özel hayatın gizliliği hakkınızı
ihlal etmeyecek ölçüde
meşru menfaatimiz olması

Çalışanlar,
Stajyerler

Çalışan/Stajyer
güvenliğinin
sağlanması ve
iş hukukundan
doğan
yükümlülüklerin
yerine
getirilmesi

4857 sayılı İş Kanunu
uyarınca açıkça bir güvenlik
kamerası takma yükümlülüğü
olmamakla birlikte,
çalışana/stajyere güvenli bir
işyeri ortamı sağlamanın
hukuki yükümlülüğümüz
olması

Görüntü
Kaydı

Araç
Plakası

Otel
Misafirleri
Suç ve suçlular ile
mücadele, Araç

1774 Sayılı Kimlik Bildirme
Kanunu uyarınca Geçici
İkamet Yerleri Kimlik Bildirme
Projesi kapsamında
konaklayanların plakalarını
paylaşmak zorunda olmamız
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Toplama
Yöntemi

Veri Aktarımı

CCTV vasıtası
ile, otomatik

Soruşturma,
kovuşturma,
yargılama veya
infaz işlemlerine
ilişkin olarak adli
ve kolluk
makamları

CCTV vasıtası
ile - otomatik

Jandarma
sistemine kayıt
yapılması suretiyle
Jandarma ile

takibinin
sağlanması
Ziyaretçiler

Özel hayatın gizliliği hakkınızı
ihlal etmeyecek ölçüde
meşru menfaatimiz olması

Çalışanlar,
stajyerler

Plaka tanıma
1774 Sayılı Kimlik Bildirme
sistemi ile
Kanunu uyarınca Geçici
Çalışan’ın işyerine İkamet Yerleri Kimlik Bildirme
beklemeden giriş
Projesi kapsamında
yapmasının
çalışanlarımızın plakalarını
sağlanması
paylaşmak zorunda olmamız

CCTV vasıtası
ile - otomatik

Soruşturma,
kovuşturma,
yargılama veya
infaz işlemlerine
ilişkin olarak adli
ve kolluk
makamları

Plaka Takip
Sistemi ile otomatik

Jandarma
sistemine kayıt
yapılması
suretiyle
Jandarma ile

Sahip olduğunuz haklar aşağıdaki gibi özetlenebilir:
•

Kişisel verilerinizin; işlenip işlenmediğine,

•

işlenme amacına,

•

yurtiçine ya da yurtdışına aktarılmasına dair

bilgi edinme;
•

amacına uygun işlenmesini,

•

yanlış veya eksikse düzeltilmesini ve üçüncü kişilerin haberdar edilmesini,

•

ilgili sebepler ortadan kalktıysa imha edilmesini ve üçüncü kişilerin haberdar edilmesini ve,

•

uğradığınız zararların tazmin edilmesini,

talep etme;
•

otomatik sistemlerce yapılan analizler sebebiyle aleyhinize çıkan sonuçlara

itiraz etme.
Bu taleplerinizi bize info@manastirhotel.com adresinden e-posta göndererek iletebilirsiniz. Talebinizi 30 (otuz)
günden fazla olmamak üzere en kısa sürede ve işlemin maliyeti olmadığı sürece ücret talep etmeksizin
cevaplayacağımızı taahhüt ediyoruz.
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