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“Şirkete özel bilgi içerir, basılı dokümanlar sadece bilgi amaçlıdır, güncel olanın kullanılması sizin sorumluluğunuzdadır.” 

 

 

Buga Otis Asansör Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (“BUGA OTIS”) unvanıyla kayıtlı olan şirketimiz, kişisel 

verilerinizin hukuka uygun olarak toplanması, saklanması, paylaşılması ile gerekli hallerde imhasını 

sağlamak ve gizliliğinizi korumak amacıyla mümkün olan en üst seviyede güvenlik tedbirlerini almaktadır. 

Amacımız; 6698 sayılı “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu”nun (“6698 sayılı Kanun”)  10. maddesi 

gereğince ve sizlerin memnuniyeti doğrultusunda, kişisel verilerinizin alınma şekilleri, işlenme amaçları, 

paylaşılan kişiler, hukuki nedenleri ve haklarınız konularında sizi en şeffaf şekilde bilgilendirmektir. 

Veri Sorumlusu  

6698 sayılı Kanun uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak BUGA OTIS tarafından aşağıda 

açıklanan kapsamda toplanacak ve işlenecektir. 

Toplanan Kişisel Veriler 

BUGA OTIS, ziyaretçilerin ziyaretleri sırasında güvenlik kameraları ile görüntü kaydı ve ziyaretçi kimlik bilgisi 

almaktadır. 

Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği 

Kişisel verileriniz, güvenlik, iş sağlığı ve BUGA OTIS güvenliğini takip ve tesis etmek, ziyaretçi deneyimini ve 

hizmet kalitesini iyileştirmek amaçlarıyla işlenecektir. 

İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği 

Toplanan kişisel verileriniz; yukarıdaki bölümde belirtilen işleme amaçlarının gerçekleştirilmesi ile sınırlı ve 

tamamı için geçerli olmak üzere; 

BUGA OTIS’in yurt içi ve yurt dışı iş ortakları, hissedarları, iştirakleri ve tedarikçileri; kamera görüntülerini ise 

gerektiğinde kamera sistemini kuran şirket, bina yönetimi; güvenlik ile bağlantılı olarak polis, jandarma ve 

diğer güvenlik görevlileri ile idari organlar ve yargı mercileriyle paylaşılacaktır. 

Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi 

Kişisel Verileriniz, hem tamamen veya kısmen otomatik yollarla hem de veri kayıt sisteminin parçası olan 

ancak otomatik olmayan yöntemlerle; 

Doğrudan tarafınızca veya tarafınız adınıza hareket etmeye yetkili kişiler tarafından; talebiniz üzerine, BUGA 

OTIS’e ait tüm lokasyonlarındaki çalışanlar ve doğrudan otomatik sistemler (kamera sistemleri) ile sözlü, 

yazılı veya elektronik ortamlarda; 

Kanun’un 5. ve 6. maddesinde belirtilmiş olan; 

 Kanunlarda açıkça öngörülmüş olması, 

 BUGA OTIS’in hukuki yükümlülüğü yerine getirebilmek için zorunlu olması,  

 Sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olup işlemenin gerekli olması, 
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 Temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla, BUGA OTIS’in meşru menfaati için 

işlemenin zorunlu olması, 

 Tarafınızca alenileştirilmiş olması,  

 Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için işlemenin zorunlu olması, 

 Açık rızanızın bulunması 

Şeklindeki hukuki sebeplere dayanarak toplamaktadır.  

Kişisel Veri Sahibi’nin 6698 sayılı Kanun’un 11. maddesinde Sayılan Hakları 

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi aşağıda düzenlenen yöntemlerle BUGA OTIS’e 

iletmeniz durumunda BUGA OTIS, talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz (30) gün içinde 

sonuçlandıracaktır. Bu kapsamda kişisel veri sahipleri 6698 sayılı KVKK uyarınca madde 11’de sayılan 

haklarını talep etme hakkına sahiptir.  

Taleplerinizi, ekte yer alan, “BG-F-007 Veri Sahibi (İlgili Kişi)” formunu doldurmak suretiyle aşağıdaki 

yöntemlerden birini kullanarak iletiniz: 

 Posta yolu ile yapmak istediğiniz başvurularınızı, BUGA OTIS’in “Balabandere Caddesi No: 3, 

İstinye, 34660 İstanbul, Türkiye” adresine gönderebilirsiniz. 

 E-posta yoluyla yapmak istediğiniz başvurularınızı ihlal@otis.com e-posta adresine veya 

bugaotis@hs01.kep.tr Kayıtlı Elektronik Posta adresine iletebilirsiniz. 

 

 

Ek-1 BG-F-006 Veri Sahibi Başvuru Formu 
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