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Veri Sorumlusu 

Şirket Unvanı: BORTAR HAZIR YEMEK VE GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş. 

Adres  : 6089 IŞIKKENT NO:4 BORNOVA/İZMİR 

BORTAR HAZIR YEMEK VE GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş. (bundan sonra BORTAR olarak anılacaktır) 

güvenlik kamerası ile izleme faaliyeti kapsamında; şirketin ve diğer kişilerin güvenliğini sağlamaya ilişkin 

menfaatlerini korumak gibi amaçlar taşımaktadır. Bu izleme faaliyeti, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 

(“KVKK veya Kanun”) ve Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun ve ilgili mevzuata uygun olarak 

sürdürülmektedir. Bu kapsamda kamera ile izleme yapıldığı bilgisi, Çalışan Adayı, Çalışan, Stajyer, Tedarikçi 

Çalışanı, Tedarikçi Yetkilisi, Ziyaretçi,  Ürün veya Hizmet Alıcısı, Potansiyel Ürün veya Hizmet Alıcısına gibi 

diğer 3 kişilere duyurulmakta ve kişiler aydınlatılmaktadır. Bildirim yazıları izleme yapılan alanların girişlerine 

asılmaktadır.  

• Kimlerinin verisinin hangi amaçla alındığı konusunda; BORTAR tarafından fiziki güvenliğin sağlanması 

amacıyla kişisel veri işleme faaliyetinde bulunulmaktadır. Çalışan Adayı, Çalışan, Stajyer, Tedarikçi Çalışanı, 

Tedarikçi Yetkilisi, Ziyaretçi,  Ürün veya Hizmet Alıcısı, Potansiyel Ürün veya Hizmet Alıcısı gibi diğer 3. 

kişilerin giriş-çıkış takibinin fiziki güvenliğin temini amacıyla elde edilen veriler yalnızca bu amaçla işlenmekte 

ve ilgili kişisel veriler dijital ortamda kaydedilmektedir. 

• Hangi alanlarda kamera kaydının alındığı konusunda; Şirketimiz tarafından giriş çıkış dahil olmak üzere 

fabrika alanlarındaki kameralarla birlikte 7 gün 24 saat boyunca güvenliğin sağlanması amacıyla, şirketimizde 

güvenlik kamerasıyla veya IP kamera görüntüsü ile  izleme faaliyeti ilgili kişilerin (Çalışan Adayı, Çalışan, Stajyer, 

Tedarikçi Çalışanı , Tedarikçi Yetkilisi, Ziyaretçi,  Ürün veya Hizmet Alıcısı, Potansiyel Ürün veya Hizmet Alıcısı 

gibi 3.kişilerin) giriş çıkışlarının takibine yönelik kişisel veri işleme faaliyetinde bulunulmaktadır. 

• Erişim ve aktarım konusunda; Dijital ortamda kaydedilen ve muhafaza edilen kayıtlara yalnızca sınırlı sayıda 

şirketimiz çalışanının erişimi bulunmaktadır. Kayıtlara,  yetkili kişilerin erişim yetkisi vardır. Kayıtlara erişimi olan 

sınırlı sayıda kişi, Gizlilik Taahhütnamesi ile eriştiği verilerin gizliliğini koruyacağını beyan etmektedir.  Dışarıya 

veri aktarımı bulunmamaktadır. 

• Tedbirler hususunda; BORTAR; elde ettiği kamera kayıtlarını belirlediği veri güvenlik politikası çerçevesinde 

erişim imkânın sınırlı sayıda olduğu teknik birimlerde saklamaktadır ve olası saldırılara bilgi işletim sistemlerini 

kullanarak karşı önlem almaktadır. Kamera ile izleme faaliyeti sonucunda elde edilen kişisel verilerin güvenliğinin 

sağlanması için gerekli teknik ve idari tedbirler alınır. Ayrıntılı bilgilendirme saklama ve imha politikasında yer 

almaktadır. 

• Alınan verinin hukuki gerekçesi hususunda;  BORTAR tarafından, Kanun Hükmü, Veri Sorumlusunun 

Hukuki Yükümlülüğü, Veri Sorumlusunun Meşru Menfaati söz konusu olması nedeniyle kamera kaydı 

alınmaktadır.  

• Muhafaza süresi;  Kamera izleme faaliyeti ile elde edilen görüntü kayıtları şirketimiz tarafından şirket 

içerisinde 1 ay süreyle saklanmaktadır. Belirtilen sürelerin geçmesiyle veriler imha politikaları çerçevesinde 

ortadan kaldırılmaktadır. 
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• Bilgilendirme yöntemi; Şirketimizin video kameralar ile izleme faaliyeti, iş bu politika çerçevesinde 

bildirilmektedir. Bunun yanı sıra, bina girişlerinde ilgili kişilerin (Çalışan Adayı, Çalışan, Stajyer, Tedarikçi 

Çalışanı, Tedarikçi Yetkilisi, Ziyaretçi,  Ürün veya Hizmet Alıcısı, Potansiyel Ürün veya Hizmet Alıcısı gibi diğer 

3. kişilerin ) giriş-çıkışlarında video kamera ile izleme yapıldığı hususunda bilgilendirme yapılmaktadır. 

Bortar, işbu Kamera İle İzleme Ve Görüntüleme Politikasında her zaman değişiklik yapabilir. Bu değişiklikler, 

değiştirilmiş yeni Kamera İle İzleme Ve Görüntüleme Politikasının https://www.bortargroup.com.tr  sitesine 

konulmasıyla birlikte derhal geçerlilik kazanır. 
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