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Veri Sorumlusu 

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVKK”) 10. maddesi uyarınca, Veri Sorumlusu sıfatıyla 
Zaimoğulları İnşaat Otomotiv Tekstil San. ve Spor Tesisleri İşletmeciliği Tic. Ltd. Şti. (“Okyanusfly Spor Merkezi” 
veya “Veri Sorumlusu”) güvenlik kamerası video kayıtlarının hangi amaçlarla işlendiği, kimlerle veya hangi amaçlarla 
aktarıldığı, veri işleme yöntemi, hukuki sebepleri ve yasal hakları hakkında verileri işlenen gerçek kişileri (“İlgili Kişi”) 
bilgilendirmek için bu aydınlatma metnini oluşturmuştur. 

Ünvan: Zaimoğulları İnşaat Otomotiv Tekstil San. ve Spor Tesisleri İşletmeciliği Tic. Ltd. Şti. (“Okyanusfly Spor 
Merkezi”) 

Mersis No: 0996002626200013 

Adres: Mehmet Akif Mah. Okay Cad. No:11 Ümraniye / İSTANBUL 

Telefon: 0216 523 33 33 

Eposta: info@okyanusfly.com 

 

Kamera Kayıtlarının İşlenme Amaçları, Yöntemi ve Hukuki sebebi 

Okyanusfly tesis girişi ve tesis dışında güvenlik kamerası kaydı yapılmaktadır. Güvenlik kamerası kayıtları aşağıdaki 

işlenme sebepleri ile sınırlı olarak ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri 

sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlemenin zorunlu olması hukuki sebebine dayanarak güvenlik kamerası 

kayıt sistemleri yoluyla otomatik olarak işlenmektedir.  

• Tesis girişi ve tesis çevresinde fiziksel güvenliği sağlamak 

Kamera Kayıtlarının Aktarılması 

İşlenme Amaçları başlığı altında belirtilen amaçlarla işlenen güvenlik kamerası görüntü kayıtları, hukuki 

uyuşmazlıkların giderilmesi veya ilgili mevzuatı gereği talep edilmesi halinde adli makamlar ve kolluk kuvvetlerine 

aktarılabilecektir. 

Güvenlik kamerası kayıtları yukarıda sayılan durumlar haricinde 3. taraflarla paylaşılmaz ve yurt dışına aktarılmaz.  

 

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Haklarınız  

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 11. Maddesinden doğan haklarınız aşağıda listelenmiştir. İlgili Kişi sıfatıyla 

Okyanusfly’a başvurarak işlenen verileriniz ile ilgili aşağıda bilgileri isteme hakkına sahipsiniz. 

• Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme, 

• Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, 

• Kişisel verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, 

• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, 

• Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, 

• Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, 

• Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi veya yok edilmesine ilişkin işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı 

üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 
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• İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine 

bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, 

• Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep 

etme. 

Veri Sorumlusuna Başvuru 

Kişisel verisi işlenen gerçek kişiler, 6698 sayılı Kanunun 11 nci maddesinde belirtilen hakları kapsamındaki 

taleplerine “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Easları Hakkındaki Tebliğe” göre Veri Sorumlusuna başvurabilir. İlgili 

kişiler taleplerini, aşağıdaki iletişim kanallarından biri vasıtası ile Veri Sorumlusuna iletebilir. Bu doğrultuda ilgili 

kişiler taleplerini; 

• Yazılı olarak şahsen başvuru, 

• Sistemde kayıtlı e-posta adresiniz üzerinden 

• Noter vasıtasıyla tebligat, 

yöntemlerini kullanarak Okyanusfly’a gönderebilirsiniz. 

Konuya ilişkin bilgi ve belgeler başvuruya eklenmelidir. Başvuru talepleri, KVKK Başvuru Formu kullanılmak suretiyle 

yapılabilir. Başvuru Talep Formuna ve başvuru ile ilgili ayrıntılı bilgilere https://okyanusfly.com/kvkk adresinden 

ulaşabilirsiniz. 

 


