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TUZLA BELEDİYESİ
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ HAKKINDA Wİ-Fİ HİZMETİ AYDINLATMA METNİ

İşbu Aydınlatma Metni, Veri Sorumlusu sıfatıyla Evliya Çelebi Mahallesi Hatboyu Caddesi No: 17 Tuzla / İSTANBUL adresinde mukim Tuzla Belediyesi
hizmet bina ve yerleşkelerinde personel ve misafir wi-fi hizmetlerinden faydalanan gerçek kişilerden bu hizmetin sunumu esnasında elde edilen kişisel
verilerin işlenmesine ilişkin olarak 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) olmak üzere ilgili mevzuat kapsamında aydınlatma yükümlülüğünün
yerine getirilmesi amacıyla hazırlanmıştır. Kurumumuzun kişisel verilerin korunmasına ilişkin Politikalarına www.tuzla.bel.tr adresinden ulaşılabilmektedir.
İşleme; KVKK’nın 3. maddesinde kişisel verilerin kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması,
aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması işlemleri olarak tanımlanmıştır.

1. KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ
Kurumumuz tarafından sağlanan kablosuz internet hizmetlerinden faydalanan gerçek kişilerden kurum bünyesinde kullanılmakta olan hotspot ve log
uygulaması aracılığıyla 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında
Kanun kapsamında log kayıtlarının tutulması yükümlülüğü kapsamında elde edilen kişisel veriler kurumumuzun faaliyetlerini mevzuata uygun yürütme
yükümlüğü hukuki sebebiyle işlenmektedir.

2. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI
Kişisel verileriniz kurumumuz tarafından KVKK’ nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında aşağıda belirtilen
maddeler doğrultusunda işlenecektir.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

İlgili Mevzuat gereği Kullanıcı ve Log bilgilerinin tutulması
Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi
Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi
Hukuk İşlerinin Takibi ve Yürütülmesi,
Risk Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi,
Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi,
Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini,
5651 sayılı kanun kapsamında,
Sair tüm yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi,

3. KİŞİSEL VERİLERİN HANGİ AMAÇLARLA KİMLERE AKTARILABİLECEĞİ
Kişisel verileriniz; KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde kurumumuz ilgili birimlerince
işlenmekte ve aşağıda yer verilen taraflarla paylaşılmaktadır.
•
•
•

Talep edilmesi halinde Mahkeme, Savcılık, Emniyet Müdürlüğü gibi hukuken yetkili kamu ve özel kurum ve kuruluşları ile faaliyetlerin ilgili
mevzuata uygun yürütülmesi amacıyla,
Hukuki ihtilaf vuku bulması halinde Şirketimiz avukatlarıyla ve Şirketimizin hukuki menfaatlerinin korunması amacıyla Mahkeme, Savcılık,
Emniyet Müdürlüğü, bağımsız denetçi gibi hukuken yetkili kamu ve özel kurum ve kuruluşlarıyla,
5651 sayılı Kanun uyarınca logların tutulması amacıyla veri işleyen sıfatıyla hizmet alınan
3. Kişilerden hizmet alımı amacıyla kurulan sözleşmenin ifası amacıyla.

4. KİŞİSEL VERİ SAHİBİ İLGİLİ KİŞİNİN HAKLARI
Kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin olarak aşağıdaki hakları, Tuzla Belediyesi ’ne yapacağınız bir talep ile kullanabilirsiniz. Bu kapsamda iletilen
talepler Tuzla Belediyesi tarafından en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak, Kişisel Verileri Koruma Kurulunca bir ücret öngörülmesi
halinde, Tuzla Belediyesi tarafından, belirlenen tarifedeki ücret alınabilmektedir. Bu kapsamda kişisel veri sahibi olarak;










Kişisel verinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
Kişisel veriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
Kişisel verinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
Kişisel verinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
Kişisel verinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
Kişisel verinizin düzeltilmesi, silinmesi ya da yok edilmesi halinde bu işlemlerin, kişisel verinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
İşlenen verinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
Kişisel verinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarınız bulunmaktadır.
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5. İLETİŞİM YÖNTEMLERİ
6698 Sayılı Kanun kapsamında kişisel verilerinize ilişkin haklarınızı aşağıda belirtilen yöntemleri kullanarak gerçekleştirebilirsiniz;
Veri Sorumlusu: Tuzla Belediyesi
Kişisel veri başvurularınızı yaparken Kişisel Veri Başvuru Formu dokümanını doldurarak yapabilirsiniz.
Aydınlatma başvuru yöntemleri aşağıdaki gibidir;
Elden : Evliya Çelebi Mah. Hat Boyu Cad. No:17 34945 Tuzla/İSTANBUL
Kep
: tuzlabelediyesi@hs01.kep.tr
Noter Tasdikli Kargo: Evliya Çelebi Mah. Hat Boyu Cad. No:17 34945 Tuzla/İSTANBUL
Otuz günlük yasal hakkınızın sorunsuz takibi için kargo yoluyla gönderilen başvurularınızın noter tastikli ve iadeli taahhütlü olarak gönderilmesi gerekmektedir.
Bu kapsamdaki başvurular tarafımızdan yapılacak olan kimlik doğrulamasını takiben kabul edilecek olup, ilgili kişilere yasal süreler içerisinde yazılı olarak veya
elektronik ortamda cevap verilecektir.

