
KONYA KAĞIT SAN. VE TİC. A.Ş. 

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN ZİYARETÇİ AYDINLATMA METNİ 

 

Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun (“Kanun”) 10 uncu maddesi 

ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ 

kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla, aşağıda bilgileri bulunan Konya Kağıt San. ve Tic. A.Ş.  

(“Konya Kağıt”) tarafından hazırlanmıştır. 

 

MERSİS Numarası: 872006645600026 

Adresi: Büyükkayacık Mah. O.S.B. Vezirköy Cad. No:1   42250  SELÇUKLU/ KONYA 

Telefon: 0 332 239 00 54 Faks: 0 332 239 05 61 E-mail: kagit_info@konyakagit.com .tr  

Güvenliğin sağlanması amacıyla, ziyaretçi giriş çıkışlarının izlenmesine yönelik ad, soyad, T.C. kimlik 

numarası, otomobil plaka bilgisi, firma adı, görüşeceği kişi/birim, ziyaret sebebi, kamera kaydı, giriş-

çıkış tarihi ve saati kişisel verilerinizi Ziyaretçi Kayıt Defterine kaydederek elde etmekteyiz. Bu belge 

ile aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmekte ve kişisel verilerinizin işlenmesi için açık rızanızı 

istemekteyiz. 

 

Kişisel verilerinizi “www.konyakagit.com.tr” adresinden erişebileceğiniz, Konya Kağıt, Kişisel 

Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası (“Politika”) belgesinde düzenlendiği şekilde 6698 sayılı 

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (Kanun) 5. ve 6. maddelerine uygun işlemekteyiz. Kişisel 

verilerinizi, aynı adresten erişebileceğiniz, Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikasında öngörülen 

sürelerde, gereken her türlü teknik ve idari tedbirleri alarak korumakta, gizli tutmakta, saklama süresinin 

bitimini izleyen periyodik imha döneminde silmekte, yok etmekte veya anonim hale getirmekteyiz. 

Kişisel verileri, yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi ile sınırlı olmak üzere; gerçek kişiler 

veya özel hukuk tüzel kişileri, iştirakler ve bağlı ortaklıklar, tedarikçiler, topluluk şirketleri, yetkili 

kamu kurum ve kuruluşları, sözleşmeli hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız kuruluşlar ve müşteriler ile 

Kanun’un 8. maddesine uygun belirlenen amaçlarla paylaşabilmekteyiz. 

 

Kanunun “ilgili kişinin haklarını düzenleyen” 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi, Politika’da 

düzenlendiği şekilde, ayrıntısını www.konyakagit.com.tr adresinden ulaşabileceğiniz Başvuru Formu’nu 

Konya Kağıt’a ileterek yapabilirsiniz. 

 

AYDINLANMA BEYANI 

Yukarıda açıklanan tüm hususlarda tarafıma gerekli aydınlatma yapıldığını, Konya Kağıt Kişisel 

Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikasını okuduğumu ve anladığımı, 6698 sayılı Kanunun 11. 

maddesi kapsamındaki haklarımı bildiğimi beyan ederim. 

Veri Sahibi Adı Soyadı : ...........................................  T.C. Kimlik No: ..................................  

Tarih :..../ ... / ..........                                  İmza 

 

AÇIK RIZA BEYANIM 

Veri sorumlusunun kanunlarda açıkça öngörülmesi, sözleşmenin kurulması ve ifası için gerekli olması, 

hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi, açık rızanın alınmasından kaynaklanan nedenlerle sözlü, yazılı 

ya da elektronik ortamda toplanan kişisel verilerimin işleme amacı ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü 

işlenmesine; 

 

Açık Rızam ile Kabul Ediyorum       □ Kabul Etmiyorum □ 

 

Veri Sahibi Adı Soyadı : ...........................................  T.C. Kimlik No: .................................  

Tarih : ... / ... /……..                                                                      İmza 

 

 

                                                                                                           Konya Kağıt San. ve Tic. A.Ş. 

mailto:kagit_info@konyakagit.com
http://www.konyakagit.com.tr/

