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KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN ZİYARETÇİ (COVID 19) AYDINLATMA
METNİ
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Master Builders Solutions Yapı Kimyasalları San.Ve Tic.Ltd. Şti. (“Master Builders Solutions”) olarak, başka
yerde sınıflandırılmamış diğer kimyasal ürünlerin imalatıgüvenliğin sağlanması amacıyla, ziyaretçi giriş
çıkışlarının izlenmesine yönelik ad, soyad, TC Kimlik veya Pasaport No, otomobil plaka no, firma adı, görüşeceği
kişi/birim, ziyaret sebebi, giriş-çıkış tarihi ve saati kişisel verilerinizi ve ayrıca Covid-19 salgınıyla mücadele
kapsamında ve yetkili kamu kurum ve kuruluşlarının talimatlarına ve mevzuata uyarak, kamu düzeni, sağlığı ve
güvenliğini tesis etmek, salgının yayılmasını önlemek bakımından temas halinde bulunulabilecek tüm kişilerin
sağlıklarını koruyabilmek amacıyla T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından kullanıma sunulan Hayat Eve Sığar (HES)
Kodu, COVID 19 ile ilgili ateş ölçümü, termal kamera verisi, öksürük, nefes darlığı belirti bilgilerini, sınırlı olarak
işlemektedir ve Güvenlik Birimi’mizde saklamaktayız. Bu belge ile aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmekte
ve kişisel verilerinizin işlenmesi için açık rızanızı istemekteyiz.
Söz konusu kişisel veriler, Kanunun 5. maddesinde belirtilen “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğün yerine
getirebilmesi için zorunluluk” ve 6. maddesinde belirtilen “kamu sağlığının korunması’’ hukuki sebeplerine
dayanarak, kâğıt ortamda düzenlenen ziyaretçi bilgi formu, elektronik ortamda kaydedil-mekte, otomatik yolla
işlenmekte olup, gerekli her türlü teknik ve idari tedbirler alınarak korunmaktadır. Kişisel verilere yalnızca yetkili
kişiler ulaşabilmektedir.
Yukarıda belirlenen amaçlarla, mevzuat ve açık rızanızla, ziyarette bulunulan kişi, yetkili kamu kurum ve
kuruluşları, sözleşmeli hizmet aldığımız, iş birliği yaptığımız, yurt içi kuruluşlar ile Kanun’un 8. maddesine uygun
belirlenen amaçlarla yurt içinde paylaşabilmekteyiz. Aynı zamanda Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı ile
paylaşılabilmektedir. Kişisel veriler hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi veya ilgili mevzuatı gereği talep halinde
adli makamlar veya ilgili kolluk kuvvetlerine aktarılmaktadır.
Kişisel verilerinizi “www.master-builders-solutions.com/tr” adresinden erişebileceğiniz, Master Builders
Solutions, 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.
Kanunun “ilgili kişinin haklarını düzenleyen” 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi, Politika’da düzenlendiği
şekilde, ayrıntısını www.master-builders-solutions.com/tr adresinden ulaşabileceğiniz Başvuru Formu’nu Master
Builders Solutions’a ileterek yapabilirsiniz.
AYDINLANMA BEYANI
Yukarıda açıklanan tüm hususlarda tarafıma gerekli aydınlatma yapıldığını, Master Builders Solutions Kişisel Verilerin
Korunması ve İşlenmesi Politikasını okuduğumu ve anladığımı, 6698 sayılı Kanunun 11. maddesi kapsamındaki haklarımı
bildiğimi beyan ederim.

Veri Sahibi Adı Soyadı :......................................
Tarih
:..../...../...........

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

Kabul Etmiyorum
T.C. Kimlik No: ...................................
İmza

Master Builders Solutions Yapı Kimyasalları San.Ve Tic.Ltd. Şti.

