
FONMERSAN ANTİK MERMER SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ 

ÇALIŞAN AYDINLATMA METNİ 

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

Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ 

kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla, aşağıda bilgileri bulunan FONMERSAN ANTİK MERMER SAN. 

VE TİC.LTD.ŞTİ (“Fonmersan Antik Mermer”) tarafından hazırlanmıştır.  

MERSİS Numarası: 0388 0307 0390 0012 

Adresi: Sanayi Mah. Keresteciler Sit. No:8 Bucak/Burdur 

Telefon: 0533 680 50 21 / 0533 680 50 22  E-mail: info@fonmersan.com     

Fonmersan Antik Mermer çalışanlarına ait işlenen kişisel verilerin işleme amaçları, hukuki sebepleri, 

aktarım amaçları ve aktarım grupları aşağıda yer almaktadır. 

Elde edilen tüm kişisel verilerinizi, mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerimizi yerine getirmek üzere 

yetkili kamu kurum ve kuruluşlarıyla, ayrıca dava ve savunma haklarımızı kullanmak üzere de 

avukatımız, yetkili yargı mercileriyle ve idari kuruluşlarla paylaşabilmekteyiz. Bu hususların dışında 

kalan aktarım amacı ve grupları da aşağıda belirtilmiştir: 

KİŞİSEL VERİ İŞLEME AMACI HUKUKİ SEBEP 

AKTARIM AMACI 

VE ALICI 

GRUPLARI 

Kimlik Bilgileri, Sürücü 

belgesi bilgileri, Pasaport 

Bilgileri, Ad, Soyad, Anne-

Baba Adı, Doğum Tarihi, 

Doğum Yeri, Medeni Hali, 

Nüfus Cüzdan Bilgileri, 

T.C. Kimlik No, Nüfusa 

Kayıtlı Olunan Yer 

Bilgileri, Geçici T.C. 

Kimlik Numarası, Fotoğraf, 

Cinsiyet 

Çalışan için özlük dosyası 

oluşturulması, SGK 

bildirimlerinin yapılması, 

çalışanlar için iş akdi ve 

mevzuattan kaynaklı 

yükümlülüklerin yerine 

getirilmesi, çalışan adaylarının 

başvuru süreçlerinin 

yürütülmesi, çalışanlar için iş 

akdi ve mevzuattan kaynaklı 

yükümlülüklerin yerine 

getirilmesi, çalışanlar için yan 

haklar ve menfaatleri 

süreçlerinin yürütülmesi, 

faaliyetlerin mevzuata uygun 

yürütülmesi, iş sağlığı ve 

güvenliği faaliyetlerinin 

yürütülmesi, eğitim 

faaliyetlerinin yürütülmesi, 

hukuk işlerinin takibi ve 

yürütülmesi, insan kaynakları 

süreçlerinin planlanması, 

saklama ve arşiv faaliyetlerinin 

yürütülmesi, iş sürekliliğinin 

sağlanması faaliyetlerinin 

yürütülmesi, yetkili kişi, kurum 

ve kuruluşlara bilgi verilmesi 

Kanunlarda açıkça 

öngörülmesi, 

Sözleşmenin 

kurulması veya 

ifasıyla doğrudan 

doğruya ilgili olması 

kaydıyla, sözleşmenin 

taraflarına ait kişisel 

verilerin işlenmesinin 

gerekli olması 

Muhasebe işlemlerini 

yürütmek ve kanuni 

yükümlülüklerimizi 

yerine getirmek üzere 

kanunen yetkili kişilerle 

(Serbest Muhasebeci 

Mali Müşavir, Yeminli 

Mali Müşavir), sözleşme 

ilişkisiyle sınırlı olmak 

üzere sözleşmeli hizmet 

aldığımız kişi ve 

kuruluşlarla 

E Posta Adresi, İletişim 

Adresi, İkametgâh Bilgileri, 

Adres No Bilgisi, 

Cep/Telefon No, Şirket İçi 

İletişim Bilgileri 

İletişim faaliyetlerinin 

yürütülmesi, müşteri ve 

tedarikçi ilişkilerinin 

yürütülmesi, acil durum yönetim 

süreçlerinin yürütülmesi, 

Sözleşmenin 

kurulması veya 

ifasıyla doğrudan 

doğruya ilgili olması 

kaydıyla, sözleşmenin 

E-posta, cep telefonu, 

şirket içi iletişim 

bilgileri iş gereği ve 

sürekliliğinin 

sağlanması amacıyla 



faaliyetlerin mevzuata uygun 

yürütülmesi, hukuk işlerinin 

takibi, iş sürekliliğinin 

sağlanması faaliyetlerinin 

yürütülmesi, yetkili kişi, kurum 

ve kuruluşlara bilgi verilmesi 

taraflarına ait kişisel 

verilerin işlenmesinin 

gerekli olması, Veri 

sorumlusunun hukuki 

yükümlülüğünü yerine 

getirebilmesi için 

zorunlu olması, Bir 

hakkın tesisi, 

kullanılması veya 

korunması için veri 

işlemenin zorunlu 

olması 

müşteri ve 

tedarikçilerimizle, diğer 

veriler üstte belirtilen 

aktarım grupları dışında 

kimseyle 

paylaşılmamaktadır. 

Diploma Bilgileri, Meslek 

İçi Eğitim Bilgileri, Gidilen 

Kurs Bilgileri, Sertifikalar 

Görevlendirme süreçlerinin 

yürütülmesi, çalışanlar için iş 

akdi ve mevzuattan kaynaklı 

yükümlülüklerin yerine 

getirilmesi, insan kaynakları 

süreçlerinin planlanması, 

çalışanlar için yan haklar ve 

menfaatleri süreçlerinin 

yürütülmesi, iş sürekliliğinin 

sağlanması faaliyetlerinin 

yürütülmesi, yetkili kişi, kurum 

ve kuruluşlara bilgi verilmesi 

Sözleşmenin 

kurulması veya 

ifasıyla doğrudan 

doğruya ilgili olması 

kaydıyla, sözleşmenin 

taraflarına ait kişisel 

verilerin işlenmesinin 

gerekli olması, İlgili 

kişinin temel hak ve 

özgürlüklerine zarar 

vermemek kaydıyla, 

veri sorumlusunun 

meşru menfaatleri için 

veri işlenmesinin 

zorunlu olması 

İşverenin hukuki 

menfaat ve 

yükümlülüklerinin 

yerine getirilmesi 

amacıyla yetkili kamu 

kurum ve kuruluşlarıyla 

Lokasyon Bilgileri Şirket Araçlarının takibi, taşınır 

mal ve kaynakların güvenliğinin 

temini, iş faaliyetlerinin 

yürütülmesi / denetimi, acil 

durum yönetimi süreçlerinin 

yürütülmesi, lojistik 

faaliyetlerinin yürütülmesi 

Sözleşmenin 

kurulması veya 

ifasıyla doğrudan 

doğruya ilgili olması 

kaydıyla, sözleşmenin 

taraflarına ait kişisel 

verilerin işlenmesinin 

gerekli olması, İlgili 

kişinin temel hak ve 

özgürlüklerine zarar 

vermemek kaydıyla, 

veri sorumlusunun 

meşru menfaatleri için 

veri işlenmesinin 

zorunlu olması 

Üstte belirtilen aktarım 

grupları dışında 

kimseyle 

paylaşılmamaktadır. 

İş Sözleşmesi Bilgileri Sözleşme süreçlerinin yerine 

getirilmesi, faaliyetlerin 

mevzuata uygun yürütülmesi, 

çalışanlar için iş akdi ve 

mevzuattan kaynaklı 

yükümlülüklerin yerine 

getirilmesi, yetkili kişi, kurum 

ve kuruluşlara bilgi verilmesi 

Kanunlarda açıkça 

öngörülmesi, 

sözleşmenin kurulması 

veya ifasıyla doğrudan 

doğruya ilgili olması 

kaydıyla, sözleşmenin 

taraflarına ait kişisel 

verilerin işlenmesinin 

gerekli olması 

Üstte belirtilen aktarım 

grupları dışında 

kimseyle 

paylaşılmamaktadır. 

Bordro Bilgileri, İşe Giriş- 

Çıkış Belgesi Kayıtları, 

Yıllık İzin Bilgileri 

Muhasebe işlemlerini 

yürütmek ve kanuni 

yükümlülüklerimizi 

yerine getirmek üzere 

kanunen yetkili kişilerle 

(Serbest Muhasebeci 



Mali Müşavir, Yeminli 

Mali Müşavir) 

Personel İzin Bilgileri, İzin 

Grubu, İzne Çıkış Nedeni, 

Süresi, İzin Esnasında 

İrtibat Telefonu 

Çalışanların izin onayı ve izin 

düzenlemelerinin yapılması, 

Sözleşme Süreçlerinin Yerine 

Getirilmesi, iş sürekliliğinin 

sağlanması, çalışanlar için iş 

akdi ve mevzuattan kaynaklı 

yükümlülüklerin yerine 

getirilmesi 

Kanunlarda açıkça 

öngörülmesi, 

sözleşmenin kurulması 

veya ifasıyla doğrudan 

doğruya ilgili olması 

kaydıyla, sözleşmenin 

taraflarına ait kişisel 

verilerin işlenmesinin 

gerekli olması, veri 

sorumlusunun meşru 

menfaati 

Muhasebe işlemlerini 

yürütmek ve kanuni 

yükümlülüklerimizi 

yerine getirmek üzere 

kanunen yetkili kişilerle 

(Serbest Muhasebeci 

Mali Müşavir, Yeminli 

Mali Müşavir) 

Maaş Bilgisi, Finansal 

Bilgiler, İban Numarası, 

Banka Hesap Numarası 

Çalışan ücretlerinin ödenmesi, 

finans ve muhasebe işlerinin 

yürütülmesi, sözleşmenin 

ifasının sağlanması, ücret 

politikasının belirlenmesi, iş 

Sürekliliğinin Sağlanması 

Sözleşmenin 

kurulması veya 

ifasıyla doğrudan 

doğruya ilgili olması 

kaydıyla, sözleşmenin 

taraflarına ait kişisel 

verilerin işlenmesinin 

gerekli olması, bir 

hakkın tesisi, 

kullanılması veya 

korunması için veri 

işlemenin zorunlu 

olması 

Muhasebe işlemlerini 

yürütmek ve kanuni 

yükümlülüklerimizi 

yerine getirmek üzere 

Kanunen yetkili 

Kişilerle (Serbest 

Muhasebeci Mali 

Müşavir, Yeminli Mali 

Müşavir), Çalışana 

yapılacak ödemelerin 

sağlanması amacıyla 

hizmet alınan bankalarla 

Disiplin Soruşturması 

Bilgileri 

İş düzeninin sağlanması, hukuk 

işlerinin takibi, iş faaliyetlerinin 

yürütülmesi/denetimi, iş 

kazasının yasal bildiriminin 

yapılması, iç denetim/ 

soruşturma faaliyetlerinin 

yürütülmesi, iş sürekliliğinin 

sağlanması faaliyetlerinin 

yürütülmesi 

Bir hakkın tesisi, 

kullanılması veya 

korunması için veri 

işlemenin zorunlu 

olması, İlgili kişinin 

temel hak ve 

özgürlüklerine zarar 

vermemek kaydıyla, 

veri sorumlusunun 

meşru menfaatleri için 

veri işlenmesinin 

zorunlu olması 

Üstte belirtilen aktarım 

grupları dışında 

kimseyle 

paylaşılmamaktadır. 

Özgeçmiş Bilgileri, 

Çalışılan Son Şirket 

Bilgileri, Referans Bilgisi 

Pozisyona uygun çalışan 

belirleme süreçlerinin 

yürütülmesi, insan kaynakları 

süreçlerinin planlanması, çalışan 

adayı başvuru süreçlerinin 

yürütülmesi, görevlendirme 

süreçlerinin yürütülmesi 

Bir sözleşmenin 

kurulması veya 

ifasıyla doğrudan 

doğruya ilgili olması 

kaydıyla, sözleşmenin 

taraflarına ait kişisel 

verilerin işlenmesinin 

gerekli olması, İlgili 

kişinin temel hak ve 

özgürlüklerine zarar 

vermemek kaydıyla, 

veri sorumlusunun 

meşru menfaatleri için 

Üstte belirtilen aktarım 

grupları dışında 

kimseyle 

paylaşılmamaktadır. 



veri işlenmesinin 

zorunlu olması. 

Performans Değerlendirme 

Raporları 

Çalışan performansının takibi, iş 

faaliyetlerinin 

yürütülmesi/denetimi, iş 

sürekliliğinin sağlanması 

faaliyetlerinin yürütülmesi 

Bir sözleşmenin 

kurulması veya 

ifasıyla doğrudan 

doğruya ilgili olması 

kaydıyla, sözleşmenin 

taraflarına ait kişisel 

verilerin işlenmesinin 

gerekli olması, İlgili 

kişinin temel hak ve 

özgürlüklerine zarar 

vermemek kaydıyla, 

veri sorumlusunun 

meşru menfaatleri için 

veri işlenmesinin 

zorunlu olması. 

Üstte belirtilen aktarım 

grupları dışında 

kimseyle 

paylaşılmamaktadır. 

 Engellilik Durumuna Ait 

Bilgiler, Kan Grubu Bilgisi, 

Kişisel Sağlık Bilgileri, 

Kullanılan Cihaz Ve Protez 

Bilgileri, Laboratuvar Ve 

Görüntüleme Sonuçları, 

Test Sonuçları, Muayene 

Verileri, Reçete Bilgileri, 

İşyeri Hekiminin 

İmzalattığı İşe Giriş Ve 

Periyodik Muayene 

Formları, Beden Ölçüsü, 

Boy, Kilo 

İş sağlığı / güvenliği 

faaliyetlerinin yürütülmesi, 

çalışan başvuru ve yerleştirme 

süreçlerinin yürütülmesi, 

görevlendirme süreçlerinin 

yürütülmesi, faaliyetlerin 

mevzuata uygun yürütülmesi 

Açık rızanın alınması, 

kanunlarda açıkça 

öngörülmesi 

İş sağlığı ve güvenliği 

faaliyetlerinin 

yürütülmesi amacıyla 

sözleşmeli hizmet alınan 

iş sağlığından sorumlu 

yetkili kişi ile 

Adli Sicil Bilgileri İşverenin tüm çalışanlar için iş 

akdi ve mevzuattan kaynaklı 

yükümlülüklerinin yerine 

getirilmesi, işverenin tüm 

işçileri koruma ve gözetme 

borcunun yerine getirilmesi, iş 

başvurularının değerlendirilmesi 

ve görevlendirme süreçlerinin 

yürütülmesi, fiziksel mekân 

güvenliğinin temini 

Açık rızanın alınması Üstte belirtilen aktarım 

grupları dışında 

kimseyle 

paylaşılmamaktadır. 



Askerlik Durum Belgesi 

Bilgileri, Tecil Tarihi 

Askerlik kanunu gereği 

işverenin istihdam edeceği 

personelin askerlik durumunu 

gözetmesi zorunluluğu, 

çalışanlar için iş akdi ve 

mevzuattan kaynaklı 

yükümlülüklerin yerine 

getirilmesi, iş sürekliliğinin 

sağlanması, faaliyetlerin 

mevzuata uygun yürütülmesi 

Kanunlarda açıkça 

öngörülmesi, ilgili 

kişinin temel hak ve 

özgürlüklerine zarar 

vermemek kaydıyla, 

veri sorumlusunun 

meşru menfaatleri için 

veri işlenmesinin 

zorunlu olması. 

Üstte belirtilen aktarım 

grupları dışında 

kimseyle 

paylaşılmamaktadır. 

Çocuk Sayısı, Eş Çalışma 

Bilgileri, Çocuk Eğitim ve 

Yaş Bilgileri, Çocuk ve Eş 

Doğum ve Ölüm Bilgileri 

Çalışanların AGİ hesabının 

yapılması için gerekli olması, 

çalışanlar için yan haklar ve 

menfaatleri süreçlerinin 

yürütülmesi 

Kanunlarda açıkça 

öngörülmesi 

Muhasebe işlemlerini 

yürütmek ve kanuni 

yükümlülüklerimizi 

yerine getirmek üzere 

kanunen yetkili kişilerle 

(Serbest Muhasebeci 

Mali Müşavir, Yeminli 

Mali Müşavir) 

Acil Durumda 

Ulaşılabilecek Kişi Bilgisi 

Çalışanın yakınlarına haber 

verilmesi gerektiğinde 

ulaşılabilme faaliyetlerinin 

yürütülmesi, acil durum 

süreçlerinin yürütülmesi 

Veri sorumlusunun 

hukuki 

yükümlülüğünü yerine 

getirebilmesi için 

zorunlu olması, Bir 

sözleşmenin kurulması 

veya ifasıyla doğrudan 

doğruya ilgili olması 

kaydıyla, sözleşmenin 

taraflarına ait kişisel 

verilerin işlenmesinin 

gerekli olması. 

Üstte belirtilen aktarım 

grupları dışında 

kimseyle 

paylaşılmamaktadır. 

Doğum ve Ölüm Bilgileri İşçinin doğum veya ölüm 

sebepleriyle izin taleplerinin 

değerlendirilmesi, çalışanlar için 

yan haklar ve menfaatleri 

süreçlerinin yürütülmesi, 

çalışanlar için iş akdi ve 

mevzuattan kaynaklı 

yükümlülüklerinin yerine 

getirilmesi, yetkili kişi kurum ve 

kuruluşlara bilgi verilmesi 

Bir hakkın tesisi, 

kullanılması veya 

korunması için veri 

işlemenin zorunlu 

olması 

Muhasebe işlemlerini 

yürütmek ve kanuni 

yükümlülüklerimizi 

yerine getirmek üzere 

kanunen yetkili kişilerle 

(Serbest Muhasebeci 

Mali Müşavir, Yeminli 

Mali Müşavir) 

Çalışma Şekli, Mesleği, 

Şube-Departman Bilgileri, 

Yaka Kartı Bilgileri 

İş Süreçlerinin yürütülmesi, iş 

sürekliliğinin sağlanması, yetkili 

kişi kurum ve kuruluşlara bilgi 

verilmesi 

Bir sözleşmenin 

kurulması veya 

ifasıyla doğrudan 

doğruya ilgili olması 

kaydıyla, sözleşmenin 

taraflarına ait kişisel 

verilerin işlenmesinin 

gerekli olması 

Üstte belirtilen aktarım 

grupları dışında 

kimseyle 

paylaşılmamaktadır. 



İşyerine Giriş-Çıkış Kayıt 

Bilgileri 

Çalışan mesailerinin takibi, 

bordro hazırlanması süreçlerinin 

yürütülmesi, çalışan hakediş 

belirleme süreçlerinin 

yürütülmesi, iş sürekliliğinin 

sağlanması, iç denetim-

soruşturma faaliyetlerinin 

yürütülmesi 

 Bir sözleşmenin 

kurulması veya 

ifasıyla doğrudan 

doğruya ilgili olması 

kaydıyla, sözleşmenin 

taraflarına ait kişisel 

verilerin işlenmesinin 

gerekli olması, Bir 

hakkın tesisi, 

kullanılması veya 

korunması için veri 

işlemenin zorunlu 

olması 

Üstte belirtilen aktarım 

grupları dışında 

kimseyle 

paylaşılmamaktadır. 

İp Adres Bilgileri, İnternet 

Sitesi Giriş-Çıkış Bilgileri, 

Şifre ve Parola Bilgileri 

5651 Sayılı İnternet Kanunu 

gereği log kaydı tutma 

zorunluluğu, denetim/etik 

faaliyetlerinin yürütülmesi, 

erişim yetkilerinin yürütülmesi, 

bilgi güvenliği süreçlerinin 

yürütülmesi, iş sürekliliğinin 

sağlanması 

Kanunlarda açıkça 

öngörülmesi, ilgili 

kişinin temel hak ve 

özgürlüklerine zarar 

vermemek kaydıyla, 

veri sorumlusunun 

meşru menfaatleri için 

veri işlenmesinin 

zorunlu olması, veri 

sorumlusunun hukuki 

yükümlülüğünü yerine 

getirebilmesi için 

zorunlu olması 

Teknik ihtiyaçların 

giderilmesi amacıyla, 

destek ve bakım 

hizmetlerini gördürme 

amacıyla sözleşmeli 

hizmet aldığımız bilgi 

işlem firmasıyla 

İş Sağlığı, Teknik, Ticari ve 

İdari vb. Risk Yönetim 

Bilgileri 

Acil Durum Süreçlerinin 

Yürütülmesi, iş sağlığı ve 

güvenliği faaliyetlerinin 

yürütülmesi, bilgi güvenliği 

süreçlerinin yürütülmesi, risk 

yönetim süreçlerinin 

yürütülmesi 

Veri sorumlusunun 

hukuki 

yükümlülüğünü yerine 

getirebilmesi için 

zorunlu olması, İlgili 

kişinin temel hak ve 

özgürlüklerine zarar 

vermemek kaydıyla, 

veri sorumlusunun 

meşru menfaatleri için 

veri işlenmesinin 

zorunlu olması. 

İş sağlığı ve güvenliği 

faaliyetlerinin 

yürütülmesi amacıyla 

sözleşmeli hizmet alınan 

iş sağlığından sorumlu 

yetkili kişi ile 

Talep/Şikayet Yönetimi 

Bilgisi 

Çalışan talep ve şikayetlerinin 

değerlendirilmesi, iş 

sürekliliğinin sağlanması, 

çalışan memnuniyet ve 

bağlılığının sağlanması, 

denetim/etik faaliyetlerinin 

yürütülmesi 

İlgili kişinin temel hak 

ve özgürlüklerine zarar 

vermemek kaydıyla, 

veri sorumlusunun 

meşru menfaatleri için 

veri işlenmesinin 

zorunlu olması. 

Üstte belirtilen aktarım 

grupları dışında 

kimseyle 

paylaşılmamaktadır. 

Otomatik Katılımlı BES Faaliyetlerin mevzuata uygun 

yürütülmesi, çalışanlar için iş 

akdi ve mevzuattan kaynaklı 

yükümlülüklerin yerine 

getirilmesi, çalışanlar için yan 

Veri sorumlusunun 

hukuki 

yükümlülüğünü yerine 

getirebilmesi için 

zorunlu olması 

Muhasebe işlemlerini 

yürütmek ve kanuni 

yükümlülüklerimizi 

yerine getirmek üzere 

Kanunen yetkili 

Kişilerle(Serbest 



haklar ve menfaatleri 

süreçlerinin yürütülmesi 

Muhasebeci Mali 

Müşavir, Yeminli Mali 

Müşavir)  

İdari, Teknik ve Hukuki 

Olay Yönetim Bilgisi, 

Personel Bilgileri Yer Alan 

Müşteri Şikayetleri 

Firmanın ticari hak ve 

menfaatleri ile müşterilerin hak 

ve menfaatlerini korunması, iş 

sürekliliğinin sağlanması, 

müşteri memnuniyetinin 

sağlanması, talebin haklı-

haksızlığının değerlendirilmesi, 

yetkili kişi kurum ve kuruluşlara 

bilgi verilmesi 

İlgili kişinin temel hak 

ve özgürlüklerine zarar 

vermemek kaydıyla, 

veri sorumlusunun 

meşru menfaatleri için 

veri işlenmesinin 

zorunlu olması, Bir 

sözleşmenin kurulması 

veya ifasıyla doğrudan 

doğruya ilgili olması 

kaydıyla, sözleşmenin 

taraflarına ait kişisel 

verilerin işlenmesinin 

gerekli olması 

Üstte belirtilen aktarım 

grupları dışında 

kimseyle 

paylaşılmamaktadır. 

 

 

Araç Bilgileri 

Park izni olan araçların 

tanınması, fiziksel mekan 

güvenliğinin sağlanması, yetkili 

kişi kurum ve kuruluşlara bilgi 

verilmesi, iş sürekliliğinin 

sağlanması 

İlgili kişinin temel hak 

ve özgürlüklerine zarar 

vermemek kaydıyla, 

veri sorumlusunun 

meşru menfaatleri için 

veri işlenmesinin 

zorunlu olması. 

Üstte belirtilen aktarım 

grupları dışında 

kimseyle 

paylaşılmamaktadır. 

İmza Bilgisi Faaliyetlerin mevzuata uygun 

yürütülmesi, işverenin ispat 

yükümlülüğü olduğu hususlarda 

ispatın sağlanması, yetkili kişi-

kurum ve kuruluşlara bilgi 

verilmesi 

Veri sorumlusunun 

hukuki 

yükümlülüğünü yerine 

getirebilmesi için 

zorunlu olması 

Üstte belirtilen aktarım 

grupları dışında 

kimseyle 

paylaşılmamaktadır. 

Kamera Kayıtları Verileri Fiziksel mekan güvenliğinin 

takibi, çalışan mesailerinin 

takibi, iş süreçlerinin denetimi, 

performans değerlendirme 

süreçlerinin yürütülmesi, iş 

sağlığı ve güvenliği 

faaliyetlerinin yürütülmesi ve 

denetimi 

İlgili kişinin temel hak 

ve özgürlüklerine zarar 

vermemek kaydıyla, 

veri sorumlusunun 

meşru menfaatleri için 

veri işlenmesinin 

zorunlu olması, Bir 

sözleşmenin kurulması 

veya ifasıyla doğrudan 

doğruya ilgili olması 

kaydıyla, sözleşmenin 

taraflarına ait kişisel 

verilerin işlenmesinin 

gerekli olması 

Üstte belirtilen aktarım 

grupları dışında 

kimseyle 

paylaşılmamaktadır. 



Nüfus Kayıt Örneği 

Bilgileri 

Nüfus kaydının belirlenmesi ve 

kimlik kontrol işlemlerinin 

gerçekleştirilmesi, çalışan özlük 

dosyası oluşturulması 

İlgili kişinin temel hak 

ve özgürlüklerine zarar 

vermemek kaydıyla, 

veri sorumlusunun 

meşru menfaatleri için 

veri işlenmesinin 

zorunlu olması, Veri 

sorumlusunun hukuki 

yükümlülüğünü yerine 

getirebilmesi için 

zorunlu olması 

Üstte belirtilen aktarım 

grupları dışında 

kimseyle 

paylaşılmamaktadır. 

Personel Hukuki İşlem 

Bilgileri, İcra Dosyası 

Bilgileri 

Personele başlatılmış icra 

dosyalarının yönetimi, dosya 

borçlarının ödenmesi ve icra 

dairelerine karşı yükümlüklerin 

yerine getirilmesi, davanın 

takibi ve hukuki 

yükümlülüklerin yerine 

getirilmesi 

Veri sorumlusunun 

hukuki 

yükümlülüğünü yerine 

getirebilmesi için 

zorunlu olması 

Muhasebe işlemlerini 

yürütmek ve kanuni 

yükümlülüklerimizi 

yerine getirmek üzere 

kanunen yetkili kişilerle 

(Serbest Muhasebeci 

Mali Müşavir, Yeminli 

Mali Müşavir) 

 

İşlenen Kişisel verileriniz, fiziki ortamlarda belge teslimi, form doldurma şeklinde otomatik olmayan 

yöntemlerle veya entegrasyon aracılığıyla otomatik yolla işlenmekte olup; lokasyon, IP numarası bilgisi 

ve güvenlik kamerası görüntüleri otomatik olarak işlenmektedir. 

İşlenen kişisel verilerinize ilişkin 6698 sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu 11. maddesi gereği 

aşağıda sayılan haklara sahipsiniz: 

Firmamıza başvurarak kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verileriniz işlenmiş 

ise buna ilişkin bilgi talep etme, 

• Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme;  

• Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını 

öğrenme; 

• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme,  

• Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmesi halinde bunların düzeltilmesini isteme, 

• 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 7. Maddesinde öngörülen şartlar dahilinde 

kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme, 

• Kişisel verilerinizin yukarıdaki sebeplerle silinmesi veya yok edilmesi halinde bunların 

aktarıldığı üçüncü kişilere bilgi verilmesini isteme, 

• İşlenen kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle 

aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, 

• Kişisel verilerinizin Kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde 

zararınızın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz. 

Yukarıdaki haklarınızı kullanırken, işlemin ek bir maliyet gerektirmesi halinde ilgili mevzuat uyarınca 

ücret alınacaktır. 6698 sayılı Kanunun ilgili 11. Maddesi gereği taleplerinizi, www.fonmersan.com web 

sitesi Kişisel Verilerin Korunması menüsünde bulunan Başvuru Formunu Fonmersan Antik Mermer’e 

başvuru formunda yer alan iletişim kanallarından birini kullanarak veya firma adresine posta yoluyla 

ileterek yapabilirsiniz. 

Firmamızın Kişisel Verilerin İşlenmesi, Kişisel Verilerin Saklanması ve İmhası ve İmha Süreleri 

politikalarına www.fonmersan.com adresinden ulaşabilirsiniz. 

FONMERSAN ANTİK MERMER SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ 



 

AYDINLANMA BEYANI 

Yukarıda açıklanan tüm hususlarda tarafıma gerekli aydınlatma yapıldığını, Fonmersan Antik Mermer 

Çalışan Aydınlatma Metnini okuyup anladığımı ve 6698 sayılı Kanunun 11. maddesi kapsamındaki 

haklarımı bildiğimi beyan ederim. 

 

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

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

 

 


