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1. Veri Sorumlusu 

Bu aydınlatma metni veri sorumlusu sıfatıyla hareket eden 

TürkLoydu Uygunluk Değerlendirme Hizmetleri A.Ş. 

tarafından kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin detaylı 

açıklama ve bilgilendirmede bulunmak amacıyla 6698 

sayılı KVK Kanununa uygun olarak hazırlanmıştır. Bu 

kapsamda daha detaylı bilgiye ulaşabilmek için 

“www.turkloydu.org” adresinde yer alan tanıtıcı bilgiler ile 

kişisel veri saklama/imha politikasını ve VERBİS 

sisteminde yer alan kayıtları inceleyebilirsiniz. 
 

2. Kişisel Veri İşleme Amaçları 

Şirketimiz ortak alanlarında işlenen “görsel ve işitsel 

kayıtlar” kategorisine ait kamera görüntü kayıt verisi, 

oluşabilecek olası olumsuzlukların tespiti ile güvenlik 

kontrolü yapılarak ihlallerin giderilebilmesi amacıyla 

sınırlı olarak işlenmektedir.  

 

3. Kişisel Veri Aktarımı 

Söz konusu kişisel veri, olası bir hukuki uyuşmazlık veya 

yargılamada delil olarak kullanılabilmesi için, hukuka 

uygun şekilde talep edilmesi durumunda adli merciler, 

avukatlarımız, valilik başta olmak üzere mülki idari 

kurumlar ve kolluk kuvvetleri ile  paylaşılabilecektir. 

 

4. Kişisel Veri Toplama Yöntemi ve Hukuki Sebebi 

Belirtilen kişisel veriniz, kamera ikonu ile belirtilen kamera 

cihazları aracılığıyla elektronik ortamda toplanmakta olup 

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunun 5/2-f 

bendinde belirtilen “ilgili kişinin temel hak ve 

özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri 

sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlemenin 

zorunlu olması” hukuki sebebine bağlı olarak 

işlenmektedir. 

 

5. İlgili Kişi (Veri sahiplerinin) Hakları 

Bu konudaki ayrıntılı açıklama “www.turkloydu.org” 

adresinde yer almakla birlikte, kanunun ilgili kişinin 

haklarını düzenleyen 11. maddesi kapsamındaki 

taleplerinizi “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları 

Hakkında Tebliğe” göre şirket merkez adresimiz olan 

“Evliya Çelebi Mah. Tersaneler Cad. No:26/1 Tuzla -

İSTANBUL” adresine yazılı olarak veya 

“turkloydu@hs03.kep.tr” kayıtlı elektronik posta (KEP) 

adresine iletebilirsiniz. 
 

 

 

 

 

1. Data Controller 

This disclosure form has been issued by TurkLoydu Uygunluk 

Degerlendirme Hizmetleri A.S., acting with the capacity of data 

controller, in accordance with the CPPD No. 6698 in order to 

provide you with detailed explanatory remarks and information 

regarding the processing of your personal data. If you would 

like to obtain further information on the matter, you can review 

the introductory information as well as the personal data 

retention/destruction policy that available on 

“www.turkloydu.org” and the records that are available on 

VERBIS (The Registry of Data Controllers Information 

System). 
 
 

 

 
 

2. Purposes of Processing of Personal Data 
The camera (video) surveillance footage data that fall into the 

"visual and audio records" category, which are processed within 

the common spaces of our Company, are processed in a limited 

extent for the purpose of the conduct of security checks and 

elimination of potential breaches by way of the detection of 

adverse incidents that could occur.  
 

 
 

 

3. Transfer of Personal Data 
The relevant personal data may be shared with and transferred 

to judicial bodies and authorities, our attorneys and the civil 

administrative authorities, primarily including the provincial 

governor's office, and the law enforcement bodies and 

authorities upon duly filed request in order for such data to be 

used as evidence in the case of a potential legal dispute or 

through the course of any legal proceedings. 
 

 
 

 

4. Methods of and Legal Reasons for the Collection of the 

Personal Data 
Your relevant personal data are collected electronically through 

the camera devices, which are identified with the camera icon, 

and are processed in connection with the legal reason of "being 

strictly required for the legitimate interests of the data subject 

on the condition of not prejudicing or impairing the fundamental 

rights and freedoms of the data subject" as provided within sub-

paragraph f of Article 5/2 of the Code No. 6698 on the 

Protection of Personal Data. 
 

 

 

 

5. Rights of Data Subjects 

You may file your requests and applications under Article 11 of 

the Code, which provides for and governs the "rights of the data 

subjects", with our Company via mail by way of sending the 

same in written form to "Evliya Celebi Mah. Tersaneler Cad. 

No:26/1  34944 Tuzla, ISTANBUL", being the principal office 

address our Company under the "Communiqué on the Principles 

and Procedures Regarding Applications to Data Controllers", or 

via email by way of sending the same in written form to 

"turkloydu@hs03.kep.tr", being the registered email address 

(REM) of our Company. 
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