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Teknopark İstanbul Anonim Şirketi (bundan böyle “Teknopark İstanbul” veya “Şirket” olarak ifade
edilecektir) tarafından kişisel verilerinizin hangi kapsamda işlenebileceği aşağıda açıklanmıştır. Kişisel
veri sahipleri ise, kişisel verileri aşağıda belirtilen amaçlar dahilinde 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme
Bölgeleri Kanunu, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği, 6698 sayılı Kişisel Verilerin
Korunması Kanunu (bundan böyle “KVK Kanunu” olarak ifade edilecektir) ve Teknopark İstanbul’un tabi
olduğu sair mevzuat hükümleri gereğince kişisel verileri toplanan, işlenen ve aktarılan kişilerdir
1. Veri Sorumlusu Hakkında
Kişisel verileriniz, 6698 sayılı KVK Kanunu kapsamında Teknopark İstanbul tarafından işlenebilecektir.
Kanun kapsamında Teknopark İstanbul veri sorumlusu olarak kabul edilmektedir.
2. Ziyaretçi Verilerine İlişkin
Şirket 6698 sayılı KVK Kanunu kapsamında veri sorumlusu olarak doğrudan veri sahiplerinden sözlü
veya fiziksel olarak kişisel veri toplamaktadır ve bu kişisel verileri işlemektedir. Toplanan ve işlenen
kişisel verilerinizin hangileri olduğu ve nasıl toplandıkları ile ilgili tabloya aşağıdan ulaşabilirsiniz.
Teknopark İstanbul’un faaliyet gösterdiği yerleşkesine her ne sebeple olursa olsun gelen tüm
ziyaretçilerin kişisel verileri Teknopark İstanbul’un faaliyet gösterdiği yerleşkenin güvenliğinin
sağlanması, 5202 sayılı Savunma Sanayii Güvenliği Kanunu, 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine
Dair Kanun ve ilgili mevzuat kapsamındaki yükümlülüklerinin yerine getirilmesi amacı ile talep edilmekte
ve işlenmektedir. Söz konusu kişisel veriler; kimlik bilgisi, HES kodu bilgisi, çalışma bilgisi, teknik bilgi,
iletişim bilgisi, görsel veri ve plaka bilgisi üzerinden ve güvenlik kamera görüntüsü yöntemleri ile elde
edilmektedir.
Veri Kategorisi
Ziyaretçilerin
Kimlik Bilgisi
Adı, Soyadı, T.C No
Ziyaretçilerin
HES Kodu Bilgisi
HES Kodu ve Aşı Kartı

Verinin Nereden Elde Edildiği
Sizin tarafınızdan verilmektedir.
Sizin tarafınızdan verilmektedir.

Çalışma Bilgisi

Firma Unvanı

Sizin tarafınızdan verilmektedir.

Teknik Bilgi

IP adresi

Otomatik yöntemlerle

İletişim Bilgisi

Telefon numarası

Sizin tarafınızdan verilmektedir.

Görsel Veri

Kapalı devre güvenlik
kamerası görüntüleri

Otomatik yöntemlerle

Kapalı devre güvenlik
kameraları aracılığıyla
elde edilmektedir.

Otomatik yöntemlerle ve
Sizin tarafınızdan verilmektedir.

Araç ve plaka bilgileri
Kapalı devre güvenlik
kameraları aracılığıyla
elde edilmektedir.

Diğer

Araç ve plaka bilgileri,
ziyaret ettiği kişi bilgisi

Şirket internetine
bağlanmak isterseniz

Konu ile ilgili ayrıntılı bilgi ve haklarınız için lütfen https://teknoparkistanbul.com.tr/kisisel-verilerinkorunmasi-kanunu internet adresimizde yer alan “6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu
Gereğince Aydınlatma Metni” ve “Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Politikası” nı okuyunuz.

Bu doküman Teknopark İstanbul A.Ş.ye ait olup izinsiz çoğaltılamaz ve dağıtılamaz. Baskı alındığında kontrolsüz kopyadır, geçerliliği yoktur.
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