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ZİYARETÇİ KİŞİSEL VERİLERİNİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA 

METNİ 

I. Veri Sorumlusu 

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca, kişisel verileriniz; veri 

sorumlusu olarak RWE & Turcas Güney Elektrik Üretim A.Ş. (“Şirket” ya da “RWE”) tarafından 

aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir. 

II. Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri ve Hukuki Sebepleri 

Şirketimiz, kişisel verileri, doğrudan ziyaretçilerin kendisinden, bina, tesis, yerleşkelerinde, 

işyerlerinde, eklentilerinde, avlularında, giriş kapıları, bina dış cephesi, tel çitler, ofis alanı girişleri, 

etkinlik alanları, yemekhane, kafeterya, ziyaretçi bekleme salonu, otopark, güvenlik kulübesi ve kat 

koridorları ve diğer hizmet alanlarında bulunan CCTV sisteminden, internet erişildiği takdirde 

trafik/log kayıtları ve sair iletişim kanallarından, işitsel, elektronik veya yazılı olarak öğrenilen 

verilerden elde etmektedir. Kişisel verileriniz, kanunlarda açıkça öngörülme (örneğin, 5651 sayılı 

Kanun uyarınca internet trafik kayıtlarının işlenmesi, salgınla mücadele kapsamında aşı durumu gibi 

Covid-19’a ilişkin kişisel sağlık verilerinin; kamu sağlığının, kamu güvenliğinin ve kamu düzeninin 

korunması amacıyla işlenmesi), hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi (örneğin, iş sağlığı/güvenliği 

kurallarına riayet edildiğinin takibi, bilgi güvenliğini sağlamak amacıyla çalışma alanlarına izinsiz 

girişlerin önlenmesi), veri sorumlusunun meşru menfaati (örneğin, fiziksel mekân güvenliğinin 

sağlanması amacıyla kamera kayıtlarının tutulması) hukuki sebeplerine dayalı olarak işlemektedir. 

III. Veri Kategorileri ve Örnek Veri Türleri 

 

Ziyaretçi Kimlik Bilgisi Ad-Soyad, T.C. Kimlik 

Numarası 

İletişim Bilgisi Telefon Numarası 

Hukuk İşlem ve Uyum Bilgisi Trafik/Log kayıtları 

Kurumsal Kimlik Bilgisi Kurum/Şirket ve 

Pozisyon 

Fiziksel Mekân Güvenlik Bilgisi Araç Marka ve Plakası 

Görsel ve İşitsel Veri Kamera kayıtları, Fotoğraf 

Özel Nitelikli Kişisel Veri HES Kodu, Aşı Bilgisi, 

İmza 
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IV. Kişisel Verileri İşleme Amaçları 

Kişisel verileriniz, ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takibi, fiziksel mekan güvenliğinin temini, 

bilgi güvenliği süreçlerinin planlanması, denetim ve icrası, yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi 

verilmesi, Şirket yerleşkesi ve/veya tesislerinin güvenliğinin temini, Şirketin ve Şirketle iş ilişkisi 

içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temin edilmesi; bilgi teknolojileri 

alt yapısının oluşturulması ve yönetilmesi, ziyaretçilerin bilgiye erişim yetkilerinin planlanması ve 

icrası amaçlarıyla işlenmektedir. 

V. Kişisel Verilerin Aktarılması 

Kişisel verileriniz, yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda ve bu amaçların 

yerine getirilmesi ile sınırlı olarak işlenmekte ve bu kapsamda; 

- Şirket ve yerleşkelerinin güvenliğinin sağlanması amacıyla kimlik bilgileri, kamera kayıtları 

gibi veriler güvenlik şirketi ve teknik altyapıyı kuran veya işleten hizmet sağlayıcıyla, 

- Acil durum tatbikatlarının yönetimi kapsamında ad/soyad ve unvan verilerinin raporlama 

yükümlülüğümüz bulunan ve yurt dışında bulunan grup şirketlerimiz ile, 

- Ziyaretçi ad/soyad, çalışılan kurum, giriş-çıkış saatleri verilerinin barındırma hizmeti 

kapsamında bilişim altyapımızı sağlayan, işleten veya hizmet sunan yurt dışında bulunan grup 

şirketlerimiz ile;  

- Hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi veya ilgili mevzuatı gereği talep edilmesi halinde log 

kayıtları ve kamera kayıtları idari makamlar, adli makamlar veya ilgili kolluk kuvvetleriyle yurt 

içinde ve yurt dışında paylaşılmaktadır.  

I. VI. Kişisel Veri Sahibi Olarak Kanun’un 11. Maddesinde Sayılan Haklarınız  

Kişisel veri sahipleri olarak aşağıdaki haklara sahipsiniz: 

- 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 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 kişisel 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 
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Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi belirtmek ve kişisel verileriniz üzerindeki 

haklarınızı kullanmak amacıyla; kisisel_verilerim@rwe.com adresi üzerinden iletişime geçebilir 

veya https://www.rwe-turcas.com/tr-TR adresinde yer alan başvuru formunda yer alan 

yöntemlerden birini kullanarak bizimle irtibata geçebilirsiniz. 

 

 

https://www.rwe-turcas.com/tr-TR

