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KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN SAHA ZİYARETÇİLERİ
AYDINLATMA METNİ
DP World Yarımca Liman İşletmeleri A.Ş. ("DP World") olarak başta temel hak ve özgürlüklerin
korunması olmak üzere, özel hayata ilişkin gizliliğin korunması, bilgi güvenliğinin sağlanması,
korunması ve etik değerlere saygı öncelikli prensiplerimiz arasında yer almaktadır. 6698 sayılı Kişisel
Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) kapsamında Veri Sorumlusu sıfatını haiz olan Şirketimizin
KVKK’nın 10. maddesinden doğan aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmek üzere kişisel
verilerinizin ve özel nitelikli kişisel verilerinizin işlenmesine ve korunmasına ilişkin aşağıdaki
açıklamalarımız bilginize sunulmaktadır.
Şirketimize yapmış olduğunuz ziyaret kapsamında, şahsınıza ait TC Kimlik Numarası, ad soyad,
çalıştığınız iş yeri verileri , otomatik sistemler vasıtasıyla kaydedilen giriş çıkış bilgileriniz, binamızda
güvenlik kamerasıyla yapılan izleme faaliyeti çerçevesinde görüntü kayıtlarınız ve ziyaretinizin
içeriğine göre diğer ilgili kişisel verileriniz dijital veya fiziki olarak otomatik ve/veya otomatik olmayan
güvenlik ve bilişim sistemleri kullanılarak Şirket fiziki, hukuki ve ticari güvenliğinin sağlanması,
ziyaretçilerin ve diğer kişiler ile genel işyeri güvenliğinin sağlanması, gerektiğinde emniyet güçlerine
destek olunması, sunulan hizmetlerin kalitesinin artırılması, taşıma şirketi şoförü ya da saha ziyaretçisi
olmanız durumunda liman sahasında bulunduğunuz süre içinde gerçekleştirdiğiniz kurallara aykırı
davranışlarınız ve iş sağlığı ve güvenliğine aykırı tutumlarınızın; yükümlülüklerimiz uyarınca
engellenebilmesi, gerektiğinde resmi kurumlarla paylaşılabilmesi, liman içinde asayiş, iş sağlığı ve
güvenliğinin sağlanabilmesi için kayıt altına alınması, kurallara uygun olmayan davranışlarınızın
işveren şirketinize iletilebilmesi, amaçlarıyla, işlenecektir.
Kişisel verileriniz, işlendikleri ve saklandıkları ortamlarda yetkisiz erişime maruz kalmamaları,
kaybolmamaları ve zarar görmemeleri amacıyla, bildirilen amaç ve kapsam dışında kullanılmamak
kaydı ile gerektiğinde şifrelenerek, sadece yetkilendirilmiş kişilerin erişebileceği şekilde ve gerekli diğer
bilgi güvenliği tedbirleri de alınarak işlenmekte ve saklanmaktadır.
Kişisel verileriniz, DP World’ün Türkiye’de bağlı olarak faaliyet gösterdiği yurtdışında bulunan DP
World şirketler grubunun üyesi olan diğer şirketler, danışmanlık ve denetim şirketleri, yasal merciler ve
kolluk kuvvetleri, hizmet alınan firmalar ile gerekmesi halinde KVKK m. 5/2/a-f ve yasal mevzuatın
öngördüğü diğer hükümler çerçevesinde paylaşılabilmektedir.
Kişisel Verilerin Saklanma Süresi
Kişisel verileriniz, ilgili yasal mevzuatlarda belirtilen veya yukarıda anılan işleme amaçlarının gerekli
kıldığı süre boyunca saklanacaktır ve sonrasında tamamen KVKK’ya uygun olarak silinecek, yok
edilecek ya da anonim hale getirilecektir.
KVKK’nın 11. Maddesi Gereği Haklarınız ve İrtibat Bilgilerimiz
KVKK madde 11 uyarınca, DP World’e başvurarak,
•
•
•
•

Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
İşlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını
öğrenme,
Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
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Kanunun 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya
yok edilmesini isteme,
• İşlenen kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi sureti ile
aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
• Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararınızın
giderilmesini talep etme,
haklarına sahipsiniz.
Kişisel Verileriniz hakkında daha detaylı bilgiye ve aynı zamanda kişisel veriler ile ilgili bilgi edinme
başvuru formuna Şirketimizin www.dpworldyarimca.com adresli internet sitesinden ulaşabilirsiniz.
Taleplerinize en kısa sürede doğru ve sağlıklı bir biçimde cevap verebilmemiz için, talep ve sorularınızın
olabildiğince açık, anlaşılabilir ve tarih yönünden belirli olarak iletilmesi önerilmektedir.
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