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Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun (Kanun) 10. maddesi ile
Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ
kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla EUROPAP TEZOL KAĞIT SAN. VE TİC. A.Ş. (Şirket) tarafından,
Şirketimiz tesislerini ziyaretiniz sırasında elde edilebilecek olan kişisel verilerinizin toplanma şekilleri,
işlenme amaçları, işlemenin hukuki nedenleri ve haklarınız konularında sizleri en şeffaf şekilde
bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır.
Hizmet binamız içerisindeki giriş kapıları, bina dış cephesi, yemekhane, kafeterya, ziyaretçi bekleme salonu,
otopark, güvenlik kulübesi ve kat koridorları hizmet alanında bulunan toplam 60 adet güvenlik kamerası vasıtasıyla
ve fiziksel mekan güvenliğinin temini amacıyla görüntü kaydı yapılmakta ve kayıt işlemi Bilgi Teknolojileri birimi
tarafından denetlenmektedir. Söz konusu kişisel veri, Kanunun 5. maddesinde yer alan “veri sorumlusunun hukuki
yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması” ve “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar
vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebebine
dayanarak otomatik yolla işlenmektedir. Söz konusu kişisel veriler ilgili mevzuatı gereği talep halinde, yetkili kişi,
kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi amacıyla, hukuki uyuşmazlıkların varlığı halinde hukuk işlerinin takibi ve
yürütülmesi amacıyla adli makamlar veya ilgili kolluk kuvvetlerine aktarılabilecektir.
Kullandığınız aracın tipi ve plakası, ad-soyadı, imza, çalıştığınız firma bilgileriniz Acil Durum Yönetimi Süreçlerinin
Yürütülmesi, Fiziksel Mekan Güvenliğinin Temini, Ziyaretçi Kayıtlarının Oluşturulması ve Takibi; İş Faaliyetlerinin
Yürütülmesi / Denetimi amaçlarıyla temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla, Şirketimizin meşru
menfaatleri için söz konusu kişisel verilerinizin işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebebine dayanılarak otomatik
olmayan yollarla işlenmekte, yurtiçinde veya yurtdışında herhangi bir üçüncü kişiye aktarılmamaktadır.
Ziyaretiniz sırasında sistem odasına giriş yapacak olmanız halinde, Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi,
Ziyaretçi Kayıtlarının Oluşturulması ve Takibi amacıyla ad-soyadı, imza, çalıştığınız firma, ziyaret tarihiniz ile
sistem odasına giriş ve çıkış saatiniz, sistem odası girişinde ve içerisinde kamera kaydı yapılması nedeniyle görsel
ve işitsel kayıtlarınız gibi kişisel verileriniz temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla, Şirketimizin
meşru menfaatleri için söz konusu kişisel verilerinizin işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebebine dayanılarak
otomatik ve otomatik olmayan yollarla işlenmekte, yurtiçinde veya yurtdışında herhangi bir üçüncü kişiye
aktarılmamaktadır.
Ziyaretiniz sırasında Şirketimiz misafir ağı üzerinden internete erişim sağlamanız durumunda, ad-soyadı, TCKN,
doğum tarihi, ülke, bilgileriniz, Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi, Ziyaretçi Kayıtlarının Oluşturulması Ve
Takibi amaçlarıyla; telefon numarası ve e-posta adresi bilgileriniz erişim yetkilerinin yürütülmesi amacıyla ve temel
hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla, Şirketimizin meşru menfaatleri için söz konusu kişisel
verilerinizin işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebebine dayanılarak otomatik olarak işlenmekte, yurtiçinde veya
yurtdışında herhangi bir üçüncü kişiye aktarılmamaktadır.
Ayrıca, resmi kurum ve kuruluşlar tarafından yayınlanan ve tarafımızca uyulması zorunlu işyerlerinde korona
virüse (COVID-19) karşı alınması gereken önlemler kapsamında gerekli tedbirlerin alınabilmesi ve COVID-19
hastalığı açısından herhangi bir risk taşıyıp taşımadığınız kontrol edilerek işyerimizde bulaş riskinin azaltılması
amaçlarıyla tesislerimize girişte ateş ölçümünüzün yapılması ve T.C Sağlık Bakanlığı veri tabanından sorgulama
yapılabilmesi için HES kodunuzun tarafımızla paylaşılmasına ihtiyaç duyulmaktadır. Söz konusu bilgiler özel
nitelikli kişisel verilerinizden olan sağlık bilgilerinizi içerebileceğinden işleme şartı olarak açık rızanıza
dayanılmaktadır.
Şirketimiz tesislerini ziyaret etmeniz nedeniyle işlenen kişisel verileriniz ile ilgili olarak Kanunun ilgili kişinin
haklarını düzenleyen 11. maddesi kapsamında ilgili kişi sıfatıyla tarafımıza başvurarak kendinizle ilgili;
 Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların
amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
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Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerin eksik veya
yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
6698 sayılı Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya
yok edilmesini isteme,
Düzeltme talebi ya da silme veya yok etme talepleri uyarınca yapılan işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı
üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun
ortaya çıkmasına itiraz etme,
Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini
talep etme haklarınız bulunmaktadır.

Kanunun ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. maddesindeki yukarıda sayılan haklarınız kapsamındaki
taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” göre EUROPAP TEZOL KAĞIT
SAN. VE TİC. A.Ş.’nin Mersin Tarsus 2. Organize Sanayi Bölgesi Gelişme Alanı Rasim Dokur Bulvarı No: 9
Akdeniz /Mersin adresine ıslak imzalı olarak veya europaptezol@hs01.kep.tr adresine güvenli elektronik imzalı
olarak ya da ziyaretçi formunda bildirdiğiniz elektronik posta adresiniz üzerinden info@tezol.com.tr e-posta
adresine iletebilirsiniz.
Haklarınıza ilişkin talepleriniz Şirketimiz tarafından talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde
ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Veri Sorumlusuna Başvuru Usul Ve Esasları Hakkında Tebliğ’in 7. maddesine
göre başvurunuza yazılı olarak cevap verilmesi halinde, on sayfaya kadar ücret alınmayacak olup, on sayfanın
üzerindeki her sayfa için 1 Türk Lirası işlem ücreti alınacaktır. Başvurunuza CD, flash bellek gibi bir kayıt
ortamında cevap verilmesi halinde tarafınızdan kayıt ortamının maliyeti kadar bir ücret talep edilebilecektir.

Bilgilendirme metnini okudum.
Tarih:
İlgili Kişinin Adı Soyadı ve İmzası:
İlgili Kişinin e-posta adresi*:

*E-posta adresinin paylaşılması zorunlu olmayıp, Kanun’un 11. maddesi kapsamındaki haklarınıza ilişkin
taleplerinizi bu kanaldan iletmek istemeniz halinde tarafınıza ait güncel bir e-posta adresini doğruluğunu kontrol
ederek ilgili alana yazmanız gerekmektedir. Bu şekilde e-posta adresinizi paylaşmayı tercih etmeniz halinde,
tarafınızdan otomatik olmayan yollarla elde edilen e-posta adresi bilginiz, yalnızca Kanun’un 11. maddesi
kapsamındaki haklarınıza ilişkin taleplerinizin karşılanması amacıyla hukuki yükümlülüğümüzün yerine getirilmesi
için zorunlu olması hukuki sebebine dayanılarak otomatik ve otomatik olmayan yollarla işlenecek, yurtiçi ve
yurtdışında üçüncü kişiler ile paylaşılmayacaktır.
Kurum Bilgileri:
Europap Tezol Kağıt San ve Tic A.Ş ’nin Mersin Tarsus 2. Organize Sanayi Bölgesi Gelişme Alanı Rasim Dokur
Bulvarı No: 9 Akdeniz /Mersin
Telefon: 90(324) 502 04 40
Faks: 90(850) 852 12 73
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EUROPAP TEZOL KAĞIT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ZİYARETÇİ KİŞİSEL VERİLERİNİN
KORUNMASI VE İŞLENMESİNE İLİŞKİN AÇIK RIZA METNİ
Yukarıda yer alan Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Hakkında Ziyaretçi Aydınlatma Metni Formunu
okudum ve bu kapsamda,
COVID-19 pandemisi süreci nedeniyle, resmi kurum ve kuruluşlar tarafından yayınlanan ve tarafımızca uyulması
zorunlu işyerlerinde korona virüse (COVID-19) karşı alınması gereken önlemler kapsamında gerekli tedbirlerin
alınabilmesi ve COVID-19 hastalığı açısından herhangi bir risk taşıyıp taşımadığınız kontrol edilerek işyerimizde
bulaş riskinin azaltılması amaçlarıyla tesislerimize girişte ateş ölçümünüzün yapılması ve HES kodunuzun T.C
Sağlık Bakanlığı veri tabanından sorgulama yapılabilmesi için açık rızanıza ihtiyaç duyulmakta olup, yukarıda
belirtilen amaçlarla tesislerimize girişte ateş ölçümünüzün yapılması ve HES (Hayat Eve Sığar) Kodunuzun
tarafımızca işlenmesi ve T.C Sağlık Bakanlığı ile paylaşılmasını kabul ediyor musunuz?
Evet, kabul ediyorum.
Tarih:
Personelin Adı Soyadı ve İmzası:

Lütfen tercihinize uygun alanı imzalayınız.

Hayır, kabul etmiyorum
Tarih:
Personelin Adı Soyadı ve İmzası:

