CAPITOL ALIŞVERİŞ HİZMETLERİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
GÜVENLİK KAMERALARI HUSUSUNDA AYDINLATMA METNİ
1. Veri Sorumlusu
Bu aydınlatma metni veri sorumlusu sıfatıyla hareket eden CAPITOL ALIŞVERİŞ HİZMETLERİ
TİCARET A.Ş. (“Capitol”) tarafından güvenlik kameraları vasıtasıyla toplanan kişisel verilerinizin
işlenmesine ilişkin detaylı açıklama ve bilgilendirmede bulunmak amacıyla 6698 sayılı Kişisel Verilerin
Korunması Kanunu’na (“KVKK”) uygun olarak hazırlanmıştır. Bu kapsamda daha detaylı bilgiye
ulaşabilmek için “capitol.com.tr” adresinde yer alan Kişisel Verileri Saklama ve İmha Politikasını ve
VERBİS sisteminde yer alan kayıtları inceleyebilirsiniz.

2. Kişisel Veri İşleme Amaçları
Capitol tarafından işletilen lokasyonlar, yönetim ofislerimiz, alışveriş merkezi içerisindeki giriş kapıları
ve ortak alanları, sinema fuaye ve çocuk oyun alanı, bina dış cephesi, otopark katları ortak alan ve
yangın merdivenleri, alışveriş merkezi kompleksinde işlenen “fiziksel mekan güvenliği” kategorisine ait
kamera görüntü kayıt verisi, binanın fiziksel güvenliğinin ve denetiminin sağlanması 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, kolluk kuvvetleri, avukatlarımız, valilik
başta olmak üzere yetkili kurum ve kurumlar ile paylaşılabilecektir.

4. Kişisel Veri Toplama Yöntemi ve Hukuki Sebebi
Belirtilen kişisel veriniz, kamera sistemleri vasıtasıyla otomatik yollarla toplanmakta olup, “KVKK”
madde 5 ‘te yer alan “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğü yerine getirebilmesi için zorunlu olması “
ve “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 “capitol.com.tr” adresinde yer almakla birlikte, “KVKK” nın ilgili kişinin
haklarını düzenleyen 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi “KVKK Başvuru Formu” ile şirketimize
iletebilirsiniz. Başvuru formu için lütfen buraya tıklayınız.
6.Veri Sorumlusu Kimlik Bilgileri
İşbu aydınlatma metni, Türkiye’de kurulu ve aşağıda bilgileri verilen Capitol Alışveriş Hizmetleri Ticaret
A.Ş. tarafından veri sorumlusu sıfatıyla ilgili veri sahibi kişilere hitaben düzenlenmiştir:

Capitol Alışveriş Hizmetleri Ticaret Anonim Şirketi
Mahir İz Caddesi Capitol Alışveriş Merkezi K:3 Altunizade-Üsküdar
34662 İstanbul/TÜRKİYE
MERSİS NO: 0620003555900016
Telefon: +90 216 554 77 77
Faks: +90 216 651 33 43
KEP Adresi: capitol@hs01.kep.tr

