WIFI ZİYARETÇİSİ AYDINLATMA METNİ
a) Genel Olarak
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu
olarak Eskim Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Eskim) tarafından aşağıda açıklanan kapsamda
işlenebilecektir. Kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin detaylı bilgilere www.eskim.com.tr
adresinde yer alan Eskim Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Eskim), Kişisel Verilerinin
Korunması ve İşlenmesi Politikası’ndan ulaşabilirsiniz.
Eskim Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Eskim), fabrika/yerleşke sınırları içerisinde
ziyaretçilerin bağlanabileceği bir Wifi erişimi sunmaktadır. Eskim, 5651 sayılı Kanun,
İnternet Toplu Kullanım Sağlayıcıları Hakkında Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuat gereği
internet toplu kullanım sağlayıcı olarak kabul edilmektedir ve mevzuat gereği belirli erişim
kayıtlarının Eskim tarafından kayıt altına alınması ve 2 sene boyunca saklanması
gerekmektedir.
Bu kapsamda, Eskim internet toplu kullanım sağlayıcı olarak hukuki yükümlülüğünü yerine
getirmek ve ziyaretçilerin Wifi ağına katılımının sağlamak için, Wifi ağına bağlanmak isteyen
ziyaretçilerden

e mail adresi, isim, soyisim ve telefon numarası talep etmektedir. Aynı

zamanda Eskim Wifi ağına bağlanan ziyaretçilerin, IP adres bilgileri, kullanıma başlama ve
bitiş zamanı ve bilgisayarlarının tekil ağ cihaz numarasını (MAC adresi) gösteren bilgiler ve
mevzuatta öngörülen diğer bilgiler kayıt altına alınarak mevzuatta öngörülen sürelerle sınırlı
olarak saklanmaktadır. Kişisel verileriniz aynı zamanda Eskim’in yazılım, donanımlarının ve
siber güvenliğinin sağlanabilmesi için işlenebilecektir.
b)
Kişisel
Verilerinizin
Hangi
Amaçla
İşleneceği
Kişisel verileriniz; Kurumun ve Kurumla iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki,
teknik ve ticari-iş güvenliğinin temin edilmesi amacı kapsamında, internet erişim kaydınızın
tutulması amacıyla Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve
amaçları dahilinde işlenecektir.
c) İşlenen Kişisel Verilerinizin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği
Toplanan kişisel verileriniz; Kurumun ve Kurumla iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin
hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temin edilmesi amacı doğrultusunda,
tedarikçilerimize, hizmet sağlayıcılara, kanunen yetkili kamu kurumları ile kanunen yetkili
özel kişilere Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları
çerçevesinde aktarılabilecektir.

ç)
Kişisel
Verinizin
Toplanma
Yöntemi
ve
Hukuki
Sebebi
Kişisel verileriniz Şirketimiz tarafından internet erişimi sağlamanız yöntemi ile elektronik
ortamda, internet erişim kaydınızın tutulması amacı ile Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde
belirtilen kişisel veri işleme şartlarına dayalı olarak toplanmaktadır.
d) Kişisel Veri Sahibinin Kanun’un 11. maddesinde Sayılan Hakları
Kişisel veri sahibi olarak Kanun’un 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu
bildiririz:


Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,



Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,



Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını
öğrenme,



Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,



Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme
ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini
isteme,



Kanun’a ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen,
işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya
yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü
kişilere bildirilmesini isteme,



İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle
aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması durumunda buna itiraz etme,



Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde
zararın giderilmesini talep etme.
Yukarıda
sıralanan
haklarınıza
yönelik
başvurularınızı, www.eskim.com.tr’den
ulaşabileceğiniz Eskim Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş. Veri Sahibi Başvur Formu’nu
doldurarak Kurumumuza iletebilirsiniz. Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç
otuz gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır; ancak işlemin ayrıca bir
maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye
göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.

