Enerjisa Üretim Ofisleri ve Santral Binaları ile Yerleşkelerinde Yer Alan Güvenlik Kameraları Hakkında
Aydınlatma Metni
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 Enerjisa Enerji Üretim A.Ş. (“Şirket”) tarafından hazırlanmıştır.
Şirket ofislerimizde, santral binalarımızda ve yerleşkelerinde giriş kapıları, bina dış cepheleri, çalışma
alanları, yemekhane, kafeterya, ziyaretçi bekleme salonu, otopark, güvenlik kulübesi, kat koridorları,
asansörler, hizmet alanları gibi ortak kullanım alanlarında, santrallerimizde baraj gövdesi, regülatör,
kuyruk suyu, taşkın savak, denge bacası, tel fens bölgelerinde bulunan güvenlik kameraları vasıtasıyla
görüntü kaydı yapılmaktadır. Bu veriler fiziksel mekan güvenliğinin sağlanması, hukuk işlerinin takibi ve
yürütülmesi, yetkili kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi, denetim/etik faaliyetlerinin yürütülmesi, iç
denetim/soruşturma/istihbarat faaliyetlerinin yürütülmesi, iş faaliyetlerinin yürütülmesi/ denetimi
amaçlarıyla işlenmektedir.
Söz konusu kişisel veri, Kanunun 5. maddesinde yer alan “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine
getirebilmesi için zorunlu olması” ve “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla,
veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebebine dayanarak
otomatik yolla işlenmektedir.
Söz konusu kişisel veriler hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi veya ilgili mevzuatı gereği talep halinde yetkili
kamu kurum ve kuruluşlarına; adli makamlar veya ilgili kolluk kuvvetlerine ve iş ortaklarına
aktarılabilecektir.
Kişisel verileriniz ile ilgili olarak, kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, işlenmişse buna ilişkin
bilgi talep etme, işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, aktarıldığı üçüncü
kişileri bilme, eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, Kanunda öngörülen
şartlar çerçevesinde silinmesini veya yok edilmesini isteme, bu hallerde silme ve yok etme işlemlerinin,
verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz
edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, kanuna aykırı olarak
işlenmesi sebebiyle zarar oluşması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarınız bulunmaktadır.
Kanunun ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi,
www.enerjisauretim.com.tr adresinden ulaşabileceğiniz “Veri Sahibi Başvuru Formu”nu kullanarak
iletebilirsiniz.

Bu doküman Genel olarak işaretlenmiştir.

