GOLDEN GLOBAL YATIRIM BANKASI A.Ş.
İŞYERİNDE KAMERA İLE İZLEME FAALİYETİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ
Golden Global Yatırım Bankası Anonim Şirketi (Şirket) olarak “Veri Sorumlusu” sıfatıyla, 6698 sayılı
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (Kanun) ve Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde
Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ uyarınca, kişisel verilerinizin hangi amaçla işleneceği,
işlenen kişisel verilerinizin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, kişisel verilerinizin toplanmasının
yöntemi ve hukuki sebebi ile Kanun’un 11. maddesinde sayılan haklarınızla ilgili olarak sizleri
bilgilendirmek isteriz.
Bankamızca güvenliğin sağlanması amacıyla Banka binamızda güvenlik kamerasıyla izleme faaliyeti ile
personel ve misafir giriş çıkışlarının takibine yönelik kişisel veri işleme faaliyetinde bulunulmaktadır.
1. Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları Ve Hukuki Sebepleri
Golden Global Bank hukuki, teknik ve ticari iş güvenliğinin temini amacıyla, Şirket yerleşkesinde kapalı
devre kamera sistemi (CCTV) ile görüntü alınması yoluyla kişisel veri işlemektedir.
Golden Global tarafından yürütülen kamera ile izleme ve kayıt altına alma faaliyeti, 5188 sayılı Özel
Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun ve bu kanunun uygulanmasına ait yönetmeliğe uygun ve
Şirketimizin meşru menfaatine dayalı hukuki sebebe bağlı olarak, Özel hayatın gizliliği hakkınızı ihlal
etmeyecek ölçüde sürdürülmektedir. Ayrıca kişisel verileriniz çalışan/stajyer güvenliğinin sağlanması
ve iş hukukundan doğan yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla hukuki yükümlülüğümüz
bulunması sebebiyle işlenmektedir.
2. Kişisel Verilerin Aktarılması ve Aktarım Amacı
Kamera kaydı sonucunda elde edilen verilere sınırlı sayıda çalışanın erişimi bulunmaktadır. Kişisel
verileriniz; Kanun’un kişisel verilerin aktarılması ve yurtdışına aktarılmasına ilişkin hükümleri
kapsamında işbu Aydınlatma Metninin 1. maddesinde yer alan amaçlar ve hukuki sebeplerle, Golden
Global Bank yerleşkesinin güvenliğinin sağlanması amacıyla mevzuata uygun olarak yetkili kamu
kurumlarına Kanun’nun 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları
çerçevesinde aktarılabilmektedir. (Örneğin, bir olayın soruşturulması sırasında savcılığın veya hâkimin
yazılı talebi ile) Kayıtlara erişimi olan sınırlı sayıda personel gizlilik taahhütnamesi ile eriştiği verilerin
gizliliğini koruyacağını beyan etmektedir.
3. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi
Golden Global Bank yerleşkesinde mevcut kamera kayıt sistemi ile elektronik ortamda toplanmakta
otomatik yöntemlerle veri kayıt sistemine kaydedilmektedir.
4. Kişisel Verisi İşlenen İlgili Kişinin Hakları
Kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin olarak aşağıdaki hakları, veri sorumlusu olan Bankamıza
yapacağınız bir talep ile kullanabilirsiniz. Bu kapsamda iletilen talepler Bankamız tarafından en geç
otuz gün içinde sonuçlandırılacaktır. Bu kapsamda ilgili kişi (kişisel veri sahibi) olarak;




Kişisel verinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
Kişisel veriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
Kişisel verinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını
öğrenme,








Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
Kişisel verinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
Kişisel verinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
Kişisel verinizin düzeltilmesi, silinmesi ya da yok edilmesi halinde bu işlemlerin, kişisel
verinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
İşlenen verinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle
aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
Kişisel verinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın
giderilmesini talep etme,

haklarınız bulunmaktadır.
5. Veri Sorumlusuna Başvuru Yöntemi
Başvurunuzu;




Esentepe Mah. Büyükdere Cad. No:127 B /17 Şişli/ İstanbul adresine yazılı olarak;
Güvenli elektronik imza veya mobil imza ile;
Sistemimizde
kayıtlı
bulunan
elektronik
posta
adresinizi
kullanarak
kvkk.ggbank@goldenglobalbank.com.tr adresine e-posta göndererek yapabilirsiniz.

