
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU (KVKK) GEREĞİ ZİYARETÇİ AYDINLATMA METNİ
BU METNİ SEKRETERYA’DAN TEMİN EDEBİLİR VE KVKK POLİTİKALARIMIZA DAİR DETAYLI BİLGİLERE   https://www.thor.com.   

  ADRESİMİZDEN ULAŞABİLİRSİNİZ!

Veri Sorumlusu :  (THOR)
THOR  SPECIALTIES  SRL  Türkiye  İstanbul  Şubesi
Posta Adresi :  Koşuyolu  Mah.  Cenap
Şahabettin Sok. No:17 34718 Kadıköy - İstanbul
e-posta Adresi : kvkk.istanbul  @thor.com___  

1- THOR  olarak; kişisel  verilerinizin;  İşlenmelerini
gerektiren  amaç  çerçevesinde  ve  bu  amaçla
bağlantılı  sınırlı  ve  ölçülü  biçimde
kaydedileceğini,  depolanacağını,  muhafaza
edileceğini, yeniden  düzenleneceğini,  kanunen
talep etmeye yetkili  kurumlar ile paylaşılacağını
ve KVKK’nın  öngördüğü şartlarda,  yurtiçinde ve
yurtdışında aktarılacağını ve KVKK’da sayılan sair
şekilde işlenebileceğini bildiririz

2- Ziyaretçi verilerinin toplanma şekli aşağıdadır.
Kişisel  verilerinizi  şirkette  yerleştirdiğimiz
kameralarla  ve  tarafımıza  sözlü  veya  fiziksel
ortamda iletmeniz yoluyla topluyoruz. 

3- Veri  işleme  faaliyetine  konu  olabilecek  kişisel
verileriniz aşağıdaki gibidir: 
* Ad–Soyad * İletişim Bilgileri (Tel; e-mail vs)
* Unvan * Araç / Plaka Bilgileri
* Giriş Çıkış Kayıtları* Kamera Görüntüleri
*  Paylaşması halinde kartvizitte yer alan bilgiler
vb
*Kullanılması  halinde  parmak  izinin
matematiksel  bir  algoritma  ile  gizlenerek
dönüştürülmüş veriler

4- Kişisel  verilerinizin  işleme  amaçları  aşağıdaki
gibidir:

 Güvenliğinin sağlanması amacıyla 
 Ticari ilişkinin kurulması, sürdürülmesi, ifası, sona

erdirilmesi  amacı  ve  ayrıca  bu  amaçlarla
iletişimin sağlanması amacıyla

Bina önü, ön ve arka bahçe, bina içi, yangın kaçış
noktaları,  bina/bölüm  giriş-çıkış  noktaları,
otopark  ve  dinlenme  alanlarındaki  kameralarla
çalışan ve ziyaretçilerin  7/24 sesli  ve görüntülü
kamera kaydı alınmaktadır. 

5- Kişisel verileriniz, mevzuatta belirli veya işlendiği
amaç için gerekli süre kadar muhafaza edilirler.

6- Ziyaretçi verilerinin 3. kişilerle paylaşılması 
Verileriniz  ilgisiz 3.  kişilerle paylaşılMAmaktadır.
Şirketimize  güvenlik  hizmeti  veren  tedarikçi
firma  ve  talebi  halinde  kamu  /  adli  otoritenin
kamu  /adli  erk  ile  3.  kişi  ziyaretçi  verileri
paylaşılmaktadır. 
Kişisel verilerinizin, KVKK'na madde 8 ve madde
9 hükümlerine uygun olarak, özellikle 

 Kanunlarda açıkça öngörülmesi,  
 Sözleşmenin  kurulması  veya  ifasıyla  doğrudan

doğruya ilgili ve gerekli olması,
 Hukuki  yükümlülüğümüzün yerine  getirebilmesi

için  zorunlu  olması  veya  bir  hakkın  tesisi,
kullanılması veya korunması için zorunlu olması,

 Aktarımı  faaliyetinde bulunmanın temel  hak  ve
özgürlüklere zarar vermemek kaydıyla THOR’un
meşru  menfaatleri  için  zorunlu  olması,
Hallerinde  başta  bağlı  bulunduğumuz  THOR
Specialties  Srl  ve  hâkim  hissedarımız  THOR
Group Ltd ve Tato Holding olmak  üzere yeterli
korumaya  sahip  olan  ülkelerdeki  3.  Kişilere
sadece  KVKK  koşullarını  sağlamak  veya  yeterli
korumaya sahip olmayan ülkelerde ise ek olarak
diğer  yasal  koşulları  (taraflarca  yeterli  koruma
taahhüdünün verilmesi ve buna kurul tarafından
izin  verilmesi  kaydıyla)  sağlanmak  kaydıyla
aktarılabilir

7- Veri sahibi (İlgili kişi) olarak haklarınız şunlardır
KVKK madde 11 gereği kişisel verileriniz ile ilgili;
ŞAHSEN  VEYA  YUKARIDAKİ  POSTA  /  VEYA  /  E
POSTA ADRESİNE BAŞVURARAK 

 Kişisel verilerinizin işlenip işlemediğini öğrenmek,
işlemişse buna dair bilgi talep etmek

 Kişisel veri işlenme amacını ve bunların amacına
uygun kullanılıp kullanılmadığı öğrenmek

 Verilerin  yurtiçi  veya  yurtdışına  aktarılıp
aktarılmadığını ve kimlere aktarıldığını öğrenmek

 Yanlış/eksik  verilerinizin  düzeltilmesi  ve
verilerinin  aktarıldığı/aktarılmış  olabileceği
alıcıların bilgilendirilmesini talep etmek

 Kişisel  verilerinizin  KVKK  m.7’de  öngörülen
şartlar çerçevesinde silinme/yok edilmesini talep
etmek

 Aynı zamanda verilerin aktarıldığı/aktarılabileceği
3.kişilerin söz konusu silme/yok etme hususunda
bilgilendirilmesini talep etmek

 Münhasıran  bir  otomatik  sistem  kullanılarak
oluşturulmuş  kişisel  veri  analizinizi  sonuçları
çıkarlarınıza aykırıysa itiraz etmek

 Kişisel  verilerin  kanuna  aykırı  olarak  işlenmesi
sebebiyle  zarara  uğramanız  halinde  zararın
giderilmesini  talep  etmek  HAKLARINA
SAHİPSİNİZ! 

 Başvurunuzdaki  talepleriniz,  talebin  niteliğine
göre en geç (30) gün içinde, sonuçlandırılacaktır. 

 İlgili  kişinin  başvurusunda  hangi  hakkını
kullandığını  açıkça  belirterek  varsa  ilgili
bilgi/belgeleri birlikte göndermesi gereklidir

 BAŞVURULARINIZI  YUKARIDA  YER  ALAN  
ADRESİMİZE ŞAHSEN BAŞVURARAK VEYA POSTA
YOLU  İLE İADELİ  TAAHHÜTLÜ  MEKTUP  VEYA
NOTER ARACILIĞIYLA VEYA  E  POSTA ADRESİNE
MAİL YOLU İLE GERÇEKLEŞTİREBİLİRSİNİZ!

mailto:kvkk.istanbul@thor.com___


 KVKK  konusunda  tüm  detaylar  için
www.  thor.com     

http://www.thor.com/

