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             İşbu Bu 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 MTM HOLOGRAFİ GÜVENLİKLİ BASIM 
VE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ tarafından Tedarikçi’lerine 
yönelik aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmek üzere hazırlanmıştır.  

KVKK gereğince, MTM’ye sözlü olarak vermiş olduğunuz bilgiler,Taşeron çalışanları İSG 
talimatı formu bilgileriniz, kamera görüntüleri, elektronik, dijital ve teknik kanallar ile otomatik 
yada otomatik olmayan yollarla kanuna uygun olarak toplamakta ve KVKK 5. maddesinde 
belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenmektedir. Bu amaçlarla toplanan 
kişisel verileriniz ad soyad, T.C.Kimlik no, çalışılan firma bilgisi, telefon numarası, IP adresi, 
kamera görüntüleri, araç plakanız ve giriş-çıkış saatleriniz, sağlık raporlarınız, eğitim ve İSG 
kayıtlarınız ve tarafınıza verilmiş giriş kartlarının log kayıtlarıdır. 

  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 aramızdaki Protokol ve sözleşmenin 
ifası maksadıyla 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) ay boyunca yukarıdaki amaçlar doğrultusunda saklanacaktır. Süre 

geçtikten sonra kişisel verileriniz MTM 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; Şirketin internet adresinde 

bulunan ve insan kaynakları birimimizden de temin edebileceğiniz MTM.F.15/27 KVK talebi 

başvuru formunu (https://www.mtmsecurity.com/kvkk) doldurup, formda belirtildiği gibi veya   

üyeliğinizin teyit edildiği  elektronik posta üzerinden de şirketimize teslim edebilirsiniz.  
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