REGNUM CARYA GÜVENLİK KAMERALARI TEDARİKÇİ AYDINLATMA FORMU
Değerli Regnum CARYA Tedarikçileri,
Regnum CARYA olarak; kişisel verilerin kullanımında, temel hak ve özgürlükleri korumak amacıyla
yürürlükte olan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) uyarınca, güvenlik kameraları
hakkında bilgi vermek istiyoruz.
Bina ve tesislerinin iç-dış güvenliğin sağlanması, girişlerin kontrol edilebilmesi, iş ilişkisi içerisinde
olan kişilerin hukuki, ticari, teknik güvenliğinin sağlanması, iş sağlığı ve güvenliği esaslarının
uygulanabilmesi ve kanunlardan doğan yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla kamera ile
izleme faaliyeti yürütülmektedir. Kamera kayıtları, işletme içerisinde belli lokasyonlarında bulunan
kameralar ile 7 gün 24 saat süre ile temin edilebilmektedir.
Regnum CARYA içerisindeki giriş kapıları, bina dış cephesi, genel misafir ve personel alanları,
restoranlar, A la Carte ‘lar, barlar, lobby, kat koridorları, kids club, oyun alanları, yüzme havuzları,
sahil alanları, güvenlik kulübesi ve otopark hizmet alanında bulunan toplam 700 adet güvenlik
kamerası vasıtasıyla ve bina güvenliğinin sağlanması amacıyla görüntü kaydı yapılmakta ve kayıt
işlemi Güvenli Departmanı tarafından denetlenmektedir.
Çalışanlarımızın mahremiyetini güvenlik amaçlarını aşan şekilde müdahale sonucu doğurabilecek
alanlarda (örneğin, soyunma odaları, tuvaletler) izlemeye tabi tutulmamaktadır.
Söz konusu kişisel veri, Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 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 otomatik yolla işlenmektedir.
Söz konusu kişisel veriler, hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi veya ilgili mevzuatı gereği talep
halinde adli makamlar veya ilgili kolluk kuvvetlerine aktarılabilecektir.
Kişisel Verileri koruma kanununu. 11 inci maddesi kapsamındaki haklarınızdan faydalanmak için
talebinizi yazılı olarak otelimize iletebilir, detaylı bilgi almak için
https://www.regnumhotels.com/tr/kisisel-verileri-koruma-kanunu/ linkini inceleyebilirsiniz.
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