
VERİ SAHİBİNİN AÇIK RIZA BEYAN FORMU 

 
Tarafıma teslim edilen “CCTV KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ AYDINLATMA 

METNİ” ile “6698 SAYILI KANUN KAPSAMINDA KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN 
BİLGİLENDİRME” başlıklı metinleri okudum. Anılan metinler kapsamında 6698 sayılı Kişisel 
Verilerin Korunması Kanunu kapsamında, kişisel verilerinin T.T.L. TÜTÜN SANAİ VE DIŞ 

TCİARET A.Ş. tarafından yasadaki esaslar çerçevesinde toplanmasına, kaydedilmesine, 
işlenmesine saklanmasına peşinen izin verdiğimi kabul, beyan ve taahhüt ederim. 

 
6698 sayılı “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” ve ilgili sair mevzuat gereğince, kişisel 
verilerimin ile özel nitelikli kişisel verilerimin  tarafımca sözlü/yazılı ve/veya elektronik ortamda 

verilen kimliğimi belirleyen veya belirlemeye yarayanlar da dahil olmak üzere her türlü kişisel 
verimin, T.T.L. TÜTÜN SANAYİ VE DIŞ TİCARET A.Ş. tarafından işyeri ve işyeri dahilinde 

bulunan her türlü fiziksel mekan güvenliğinin temini; TTL’nin iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin 
hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin sağlanması ve TTL tarafından yürütülen faaliyetlerin 
gerçekleştirilmesi amacıyla işlenmesine, ilgili mevzuatlar kapsamında paylaşımın gerekli olduğu 

diğer kişi ve kuruluşlar ile paylaşılmasına; kişisel veriler, özel nitelikli kişisel veriler, sağlık 
verilerimin ilgili mevzuat kapsamında aşağıda detayları verilen kişisel ve özel nitelikli kişisel 

verilerin işlenmesine muvafakat ettiğimi kabul, beyan ve taahhüt ederim. 
 

 Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan; kısmen veya 
tamamen otomatik şekilde veya veri kayıt sisteminin bir parçası olarak otomatik olmayan 
şekilde işlenen; kişinin kimliğine dair bilgilerin bulunduğu verilerdir; ad-soyad, T.C.Kimlik 

numarası, işyeri adres bilgisi, imza bilgisi, taşıt plakası v.b. bilgiler 
 

 Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan; kısmen veya 
tamamen otomatik şekilde veya veri kayıt sisteminin bir parçası olarak otomatik olmayan 
şekilde işlenen; telefon numarası, adres, e-mail adresi, faks numarası, IP adresi gibi bilgiler 

 
 Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan; kısmen veya 

tamamen otomatik şekilde veya veri kayıt sisteminin bir parçası olarak otomatik olmayan 
şekilde işlenen; fiziksel mekana girişte, fiziksel mekanın içerisinde kalış sırasında alınan 
kayıtlar ve belgelere ilişkin kişisel veriler; kamera kayıtları ve güvenlik noktasında alınan 

kayıtlar 
 

 Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan; kısmen veya 
tamamen otomatik şekilde veya veri kayıt sisteminin bir parçası olarak otomatik olmayan 
şekilde işlenen; Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 6. maddesinde belirtilen verilerden 

işyeri adres bilgisinden yola çıkarak tespit edilebilecek olan dernek, vakıf ya da sendika 
üyeliğine ilişkin özel nitelikteki kişisel veriler, 

 
 Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan; kısmen veya 
tamamen otomatik şekilde veya veri kayıt sisteminin bir parçası olarak otomatik olmayan 

şekilde işlenen; T.T.L. TÜTÜN SANAYİ VE DIŞ TİCARET A.Ş. yöneltilmiş olan her türlü 
talep veya şikayetin alınması ve değerlendirilmesine ilişkin kişisel veriler 

 
T.T.L. TÜTÜN SANAYİ VE DIŞ TİCARET A.Ş. tarafından Kişisel Verilerin Korunması ve 
İşlenmesi Hakkında web sitesinde bulunan Bilgilendirme metnini ve haklarımı okudum ve 

kabul ediyorum. 
 

Kişisel verilerinizin işlenmesine yönelik tercihinizi belirtiniz. 
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