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İşbu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 10. maddesi ile Aydınlatma 
Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ  kapsamında  veri  sorumlusu  
sıfatıyla  Erateks Tekstil San.ve Tic. A.Ş. tarafından Ziyaretçilerine yönelik aydınlatma yükümlülüğünü yerine 
getirmek üzere hazırlanmıştır.  
 
  Erateks Tekstil’de; bina, bina önü ve çevresi, depo ve  üretim  alanlarında bina güvenliğinin sağlanması amacıyla 
güvenlik kamerasıyla izleme ve kaydı yapılmakta, ayrıca Ad, Soy ad, tel. no, çalıştığı şirket adı kaydı misafir giriş 
çıkışlarının takibi amacıyla kaydedilmektedir. Ziyaretçi Erateks Tekstil’in internet ağını kullanarak internet 
hizmeti almak ister ise bu hizmetin izlenirliğini ve güvenliğini takip etmek amacıyla T.C. kimlik no kaydı 
tutulmaktadır. 
 
Salgın Hastalıklar kapsamında (Covid-19 vb.) iş yeri lokasyonlarımıza girişte ateş ölçümü gerçekleşmektedir. 
Eğer sağlık verilerinin işlenmesini istemiyorsanız lütfen bu süreçte iş yerimizi ziyaret etmemenizi rica ederiz.  

 
 İşbu veriler , 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 ve otomatik 
olmayan  yolla işlenmektedir. 
 
Söz konusu kişisel veriler hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi veya ilgili mevzuatı gereği talep halinde adli 
makamlar veya ilgili kolluk kuvvetlerine aktarılabilecektir. Kişisel verileriniz,  1 yıl (12 ay) boyunca yukarıdaki 
amaçlar doğrultusunda saklanacaktır. Süre geçtikten sonra kişisel verileriniz KVK Kurulu tarafından veya talebiniz 
üzerine Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili yönetmelikler kapsamındaki yöntemler ile silinecek, yok 
edilecek ve/veya anonim hale getirilecektir. 

 

KVK Kanunu uyarınca, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, yazılı olarak Şirketimize 

iletmeniz gerekmektedir. Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile 

KVK Kanunu’nun 11. maddesinde belirtilen haklardan kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik 

açıklamalarınızı içeren talebinizi; Şirketimiz internet adresinde bulunan ve insan kaynakları birimimizden de 

temin edebileceğiniz KV Sahibi Başvuru Formunu (ERA.F.12.37)  (https://www.erateks.com/kvkk/ ) doldurup, 

formda belirtildiği gibi de şirketimize teslim edebilirsiniz. 

İLETİŞİM BİLGİLERİ 

İletişim Linki:  https://www.erateks.com.tr/iletisim/  

Adres: Zafer Mah. 140.Sok. No:45/1 Esenyurt – İstanbul  

Kep adreslerimiz: eratekstekstil@hs01.kep.tr 

Telefon: +90 (212) 294 61 41                  

Faks: +90 (212) 912 17 76 
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