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RAN KONFEKSİYON TEKSTİL TURİZM TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ 
GÜVENLİK KAMERASI KAYITLARI (CCTV) HAKKINDA AYDINLATMA METNİ 

 
İşbu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 10. maddesi ile 
Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ 
kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla RAN Konfeksiyon Tekstil Turizm Ticaret ve Sanayi Anonim 
Şirketi tarafından hazırlanmıştır. 
 

I. Veri Sorumlusu  
 
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca, veri sorumlusu sıfatıyla 
hareket eden RAN Konfeksiyon Tekstil Turizm Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi1 (“Şirket”) 
tarafından kişisel verilerinizin korunmasına büyük önem verilmektedir. 
 
Kişisel verilerinizin Şirketimiz tarafından işlenme amaçları konusunda detaylı bilgilere, 
Şirketimizin www.rangroup.com.tr internet sitesinde ve Şirketimize ait diğer internet 
sitelerinde yer alan “RAN Konfeksiyon Tekstil Turizm Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi Kişisel 
Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası”ndan (“Politika”) ulaşabilirsiniz. 
 

II. Kişisel Verileri İşleme Amaçlarımız 
 

Toplanan kişisel verileriniz, Şirketimizin ve Şirketimizle iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin 
hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temini kapsamında Şirketimiz yerleşkelerinin, giriş-çıkış 
kapılarının, depoların, restoranların, kafeteryaların, otellerin, showroomlar ve mağazalar gibi 
hizmet alanlarının güvenliğinin temini, takibi ve denetimi ile hukuki yükümlülüklerimizin 
yerine getirilmesi amaçlarıyla Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme 
şartları ve amaçları dahilinde işlenmektedir. 
 

III. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi 
 

Kişisel verileriniz, Şirketimiz tarafından güvenliğin sağlanması kapsamında elektronik ortamda 
kapalı devre kamera kayıtları üzerinden otomatik yolla toplanmaktadır. Kişisel verileriniz, -
temel hak ve özgürlüklere zarar vermemek kaydı ile- veri sorumlusunun meşru menfaatlerinin 
temini hukuki sebebine dayalı olarak Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri 
işleme şartları kapsamında toplanmaktadır. 
 

IV. Kimlere (Alıcı/Alıcı Grupları) ve Hangi Amaçlarla Aktarılabileceği 
 

Kişisel verileriniz; yasal yükümlülükler ya da Kanun’un 8. maddesi şartlarının varlığı halinde, 
hukuka ve dürüstlük kuralına uygun olarak doğru ve güncel bir şekilde belirli, açık ve meşru  
 

 
1 Organize Sanayi Bölgesi Mahallesi 7. Cad. No:1 Torbalı – İzmir’’ merkezli, 7341791616 Vergi Kimlik 

Numaralı, RAN Konfeksiyon Tekstil Turizm Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi’ni ifade etmektedir. 

http://www.rangroup.com.tr/
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amaçlar dahilinde sınırlı ve ölçülü olmak kaydıyla; yasal bir zorunluluk gereği bu verileri talep 
etmeye yetkili olan kanunen yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara (Emniyet Genel Müdürlüğü, 
Jandarma Genel Komutanlığı vb.), olası bir hukuki ihtilaf halinde savunma haklarımızı 
kullanabilmek amacı ile şirket avukatlarımıza ve danışmanlarımıza aktarılabilmektedir. 
 

V. Kişisel Veri Sahibi Olarak Haklarınız 
 
1. Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, 

2. Kişisel verileriniz işlenmiş ise buna ilişkin bilgi talep etme, 

3. Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp 

kullanılmadığını öğrenme, 

4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, 

5. Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini 

isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere 

bildirilmesini isteme, 

6. KVK Kanunu’nun 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin 

silinmesini, yok edilmesini veya anonim haline getirilmesini isteme ve bu kapsamda 

yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 

7. İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi 

suretiyle, aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, 

8. Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğranılmış ise, 

zararınızın giderilmesini talep etme. 

 
VI. Kişisel Veri Sahibi Olarak Haklarınızın Kullanılması 

 
KVK Kanunu’nun 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, mevzuatta belirtilen haklarınızı 
kullanmakla ilgili talebinizi, “www.rangroup.com.tr” ve şirketimize ait diğer internet 

sitelerinde yer alan “Veri Sahibi Başvuru Formu’’nu (dilerseniz) doldurup Şirketimize ileterek 

ve/veya aşağıda yer verilen veya mevzuatın öngördüğü diğer yöntemler ile; 
 

I. “Pancar Org. San. Böl. Mah. 7. Cad. No:1 Torbalı – İzmir / Türkiye’’ adresine, ekinde 

kimliğinizi tespit edici resmi belgelerin de yer aldığı ıslak imzalı olarak tanzim edilmiş 

dilekçe/form vb. ile elden ya da posta/kargo ve sair yollar ile göndererek, 

 
II. Şirketimize daha önce bildirdiğiniz ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta 

adresinizi kullanarak, Şirketimizin “info@rangroup.com.tr” elektronik posta adresine 

göndereceğiniz ve ekinde kimliğinizi tespit edici resmi belgelerin de bulunduğu 

elektronik posta yolu ile, 

 
 

 



   

Sayfa 3 / 3 
 

III. Noterlikler kanalıyla veya 6698 sayılı Kanun’da belirtilen diğer yöntemler veya 

Şirketimizin “rankonfeksiyon@hs03.kep.tr” adresine güvenli elektronik imzalı olarak 

göndererek talepte bulunabilirsiniz.  

 

VII. Şirketimizin Başvurularınıza Cevap Vermesi 
 

Kişisel veri sahibinin, yukarıda sayılan haklarına ilişkin talebini usulüne uygun olarak 
Şirketimize iletmesi durumunda, Şirketimiz talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 
30 (otuz) gün içinde ilgili talebi sonuçlandıracaktır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet 
gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre 
tarafınızdan ücret talep edilebilecektir. 
  
 


