
SES, GÖRÜNTÜ, FOTOĞRAF VE/VEYA VİDEO KAYITLARINA İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

Veri Sorumlusu: Borusan Lojistik Dağıtım Depolama Taşımacılık ve Tic. A.Ş. ile Eta Elektronik
Taşımacılık Ağı Taşım. ve Tic. A.Ş. (ikisi birlikte “BORUSAN” olarak anılacaktır) kişisel verilerinizi veri
sorumlusu olarak işlemektedir.

İşlenen Kişisel Veriler: BORUSAN, kurumsal iletişim çalışmaları, fotoğraf ve/veya video çekimleri
kapsamında, kimlik bilgilerinizi (adınız ve soyadınız), iletişim bilgilerinizi (telefon, e-posta) ve ses,
görüntü, fotoğraf ve/veya video kayıtlarınızı işlemektedir.

Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri: Kişisel verileriniz, bilgilerin fiziki veya elektronik ortamda
sağlanması suretiyle; kısmen otomatik yöntemlerle toplanmaktadır.

Ses, görüntü, fotoğraf ve/veya video kayıtlarınız ise, bu kayıtların çekilmesi suretiyle; otomatik
yöntemle toplanmaktadır.

Kişisel Verileri İşleme Amaçları: Kişisel verileriniz, kurumsal iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, ses,

görüntü, fotoğraf ve/veya video kayıtlarının internet sitesi, dergi, katalog, poster, banner ve Facebook

ve/veya Youtube gibi çevrimiçi veya çevrimdışı mecralarda yayınlanması ile organizasyon ve etkinlik

yönetiminin sağlanması amaçlarıyla işlenmektedir.

Kişisel Verilerin Paylaşılması: Kişisel verileriniz, aşağıda belirtilen amaçlarla, yurtiçi ve yurtdışındaki

üçüncü taraflara aktarılmaktadır:

Ses, görüntü, fotoğraf ve/veya video kayıtlarının kaydedilmesi için
destek alınması, kayıtların dergi, katalog, poster, banner ve çevrimiçi
veya çevrimdışı mecralarda yayınlanması, organizasyon ve etkinlik
yönetimi.

Tedarikçiler ve İş
Ortakları

Kurumsal iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, kayıtların dergi,
katalog, poster, banner ve çevrimiçi veya çevrimdışı mecralarda
yayınlanması.

Grup Şirketleri

Bununla birlikte ses, görüntü, fotoğraf veya video kayıtları, çevrimiçi mecralarda, örneğin BORUSAN
web siteleri veya sosyal medya hesaplarında “herkese açık” şekilde yayınlanabilecektir. Etkinlikler
kapsamında tv veya video yayını veya basın açıklamaları kapsamında bu veriler işlenecektir.

Kişisel Veri İşlemenin Hukuki Sebebi: Çekimler kapsamında elde ettiğimiz kişisel verileriniz, “bir
hakkın tesisi, kullanılması veya korunması” ile “meşru menfaatlerimiz” hukuki sebeplerine dayalı
olarak işlenmektedir.

İlgili Kişi Haklarının Kullanımı: Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun “ilgili kişinin haklarını
düzenleyen” 11. maddesindeki haklarınızı kullanmak için aşağıda belirtilen yöntemleri tercih edebilir
veya Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de yer alan diğer yöntemlerle
taleplerinizi BORUSAN’a iletebilirsiniz.

Borusan Lojistik’ten talepte bulunmak için: www.borusanlojistik.com adresinde yer alan Başvuru
Formu’nu doldurabilirsiniz.

Eta Taşımacılık’tan talepte bulunmak için: eta.borusanlojistik.com adresinde yer alan Başvuru
Formu’nu doldurabilirsiniz.
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Borusan Lojistik’in kişisel verilerinizi nasıl işlediği hakkında detaylı bilgi almak için
www.borusanlojistik.com adresinde yer alan Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’nı
inceleyebilir; sorularınız için bkvk@borusan.com e-posta adresi üzerinden Borusan Lojistik İrtibat
Kişisi ile iletişime geçebilirsiniz.

Eta Taşımacılık’ın kişisel verilerinizi nasıl işlediği hakkında detaylı bilgi almak için

eta.borusanlojistik.com adresinde yer alan Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’nı

inceleyebilir; sorularınız için Breta.KVK@borusan.com e-posta adresi üzerinden Eta Taşımacılık İrtibat

Kişisi ile iletişime geçebilirsiniz.

SES, GÖRÜNTÜ, FOTOĞRAF VE/VEYA VİDEO KAYITLARININ KULLANILMASINA İLİŞKİN
MUVAFAKATNAME

Borusan Lojistik Dağıtım Depolama Taşımacılık ve Tic. A.Ş. ve Eta Elektronik Taşımacılık Ağı Taşım. ve

Tic. A.Ş. (“BORUSAN”) veya yetkilendirdiği üçüncü kişiler tarafından kaydedilen ses, görüntü, fotoğraf

ve/veya video kayıtlarının çekilmesine, kaydedilmesine, kullanılmasına; herhangi bir zaman veya süre

kısıtlaması olmaksızın ve bedelsiz olarak, çekilen ses, görüntü, fotoğraf ve/veya video kayıtlarıma

ilişkin tüm mali hakların BORUSAN’a devredilmesine ve manevi hakların kullanım yetkisinin verilmesi,

her türlü suretle yayın, görüntü ve ses nakline yarayan her tür araçla umuma iletim, yayma, çoğaltma,

gösterim, temsil, format değiştirme, işleme ve benzeri haklara konu olması, tamamının ya da bir

kısmının, asıl ve/veya işlenmiş hallerinin internet dahil dijital ve mobil ortamlarda yer alması,

Facebook, Youtube gibi mecralar dahil olmak üzere, umuma iletilmesi ve yurtiçi ve yurtdışındaki

üçüncü kişilerin erişimine sunulması, BORUSAN’ın söz konusu görüntüleri bizzat veya üçüncü kişiler

aracılığıyla kullanması, süre, ülke, mecra ve tekrar sınırlaması olmaksızın radyo, televizyon, internet,

elektronik dalga, dijital iletim, uydu, telli, telsiz, işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan teknik

sistemlerle umuma yayma, çoğaltma, işleme, temsil etme, her türlü basılı-baskılı malzemelerde,

uygulama veya materyallerde kullanılması hususlarına muvafakat ettiğimi, bu kapsamda

BORUSAN’dan herhangi bir hak, alacak, bedel vs. talebinde bulunmayacağımı kabul ve beyan ederim.

Ad-Soyad:

Tarih:

İmza:
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