
Değerli Muhatabımız, 

Opak Optik San. ve Tic. A.Ş. tesislerinde, binalarında bilgi güvenliği ve kişisel veri güvenliği için 
bazı kurallara uymanız gerekmektedir. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 
kapsamında sizleri aydınlatmak istiyoruz. Detaylı aydınlatma metnimizi 
www.opakoptik.com/kvkk web sayfamızdan üzerinden elde edinebilirsiniz. Aydınlatma 
metininin basılı halini görevli çalışanlarımızdan da talep edebilirsiniz.

Opak Optik San. ve Tic. A.Ş. tesislerinde, binalarında KVKK uyum çalışmaları kapsamında 
kişisel veri güvenliği için aşağıdaki genel kurallar belirlenmiştir:

• Veri sahibi istemediği, yetki verilmediği veya yasal gereklilikler oluşmadığı sürece
kişisel veriler işlenmemeli ve paylaşılmamalıdır.

• Kurumlarımız, tesislerimiz içinde başka kişilerin kişisel verilerini ihlal edecek şekilde görüntü 
kaydı, ses kaydı, video kaydı, fotoğraf çekimi yapılmamalıdır.

• Kurumlarımız, tesislerimiz içindeki tüm ilgili kişiler 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması 
Kanuna uygun davranış içinde bulunmalıdır.

• Kurumlarımız, tesislerimiz içindeki tüm ilgili kişiler Avrupa Birliği Genel Veri Koruma Kanuna 
uygun davranış içinde bulunmalıdır.

• Kurumlarımız, tesislerimiz içinde hiçbir şekilde başka insanların özel hayatına müdahale 
edilmemelidir.

• Kurum çalışanlarımız, müşterilerimiz, tedarikçilerimiz, paydaşlarımız bilgi güvenliği ve kişisel 
veri güvenliği ile ilgili kurallarımıza uygun davranmalıdır.

• Tedarikçi firmalarımız kişisel veri güvenliği ile ilgili ulusal ve uluslararası yasalara uyum 
sağlamalıdır.

• Kurumlarımız, tesislerimiz içinde elde edilmiş kişisel veriler amacı dışında ve ilgili kişilerin açık 
rızaları olmaksızın işlenmemelidir.

Kişisel veri güvenliği ve bilgi güvenliği politikalarımıza, aydınlatma metnimize web sayfamız 
www.opakoptik.com/kvkk üzerinden ulaşabilirsiniz.

KVKK -  GENEL KURALLAR



Dear guests, 

We would like to inform you on the rules to be observed in the facilities operated by Opak Optik 
San. Ve Tic. A.Ş.  and within the scope of the Personal Data Protection Law No. 6698 (KVKK) and 
the General Data Protection Law of the European Union (GDPR). You can get more detailed 
information with detailed information text available at www.opakoptik.com/kvkk   website. 
You can also request the printed version of the information text from our employees. 

In this facility operated by Opak Optik San. Ve Tic. A.Ş. following general rules for personal 
data security have been set out within the scope of KVKK and GDPR compliance efforts: 

• Personal data should not be shared unless requested by the data owner, authorized or legally 
required

• No video recording, audio recording, image recording or photo shooting could be performed 
within our institutions or facilities in a way that violates the personal data of other people.

• All persons available in our facilities and institutions must act in accordance with the Law No. 
6698 on protection of personal data. 

• All persons available in our facilities and institutions must comply with the General Data 
Protection Law of the European Union. 

• Within our facilities and institutions none is allowed interfering in the private lives of other 
people in any way. 

• Our employees, customers, suppliers, stakeholders should comply with our rules regarding 
information security and personal data security. 

• Contractors, suppliers must comply with national and international laws regarding personal 
data security. 

• Personal data obtained within our institutions and facilities should not be processed except for 
the intended purpose and without the express consent of the persons concerned. 

• Our guest, employees, customers, suppliers, stakeholders should follow the data minimization 
principle of KVKK and GDPR laws and only process the personal data they need.
We provide more detailed information about our personal data security and information security 
policies at www.opakoptik.com/kvkk  address. Your personal data security is our corporate 
culture.

KVKK - GDPR RULES



• Fotokopi, yazıcı faks gibi gözetimsiz cihazları kişisel verileri ihlal etmeyecek şekilde 
kullanınız.

• Size ait olmayan fotokopi, yazıcı ve faksları okumayınız, sehven okudu iseniz okuduğunuz 
kurumsal veya kişisel verileri başkaları ile paylaşmayınız.

• Fotokopi, yazıcı ve faks gibi gözetimsiz cihazları kendi kişisel işleriniz için kullanmayınız.

• Fotokopi, yazıcı ve faks gibi gözetimsiz cihazlardaki kişisel veri içeren dokümanları çöpe 
atmayınız. 

• İmha edilecek belgeleri okunamaz hale getirerek kâğıt geri dönüşümüne gönderiniz.

• Optik Optik veya yetkilendirilmiş kurumların personelleri dışındaki kişilerin fotokopi ve 
faks gibi gözetimsiz cihazlarda işlem yapılmasını engelleyiniz.

• Opak Optik’e ait gizli nitelikteki kurumsal veriler ile kişisel ve özel nitelikli kişisel verilerin 
işlemlerini fotokopi ve fakslarda kontrollü bir şekilde gerçekleştiriniz.

• Kurumlarımıza ait faks ve fotokopi gibi cihazlarının değişimini ve imhasını bilgi güvenliği 
yönetim sistemine uygun bir şekilde gerçekleştiriniz.

• Temiz Masa Temiz Ekran Politikasına uygun çalışınız!

• Çalışmalarınızı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uygun olarak yürütünüz. 

• İşlerinizi yaparken “veri minimizasyonu” ilkesine uygunluğa dikkat ediniz. 

• Özel hayatın gizliliğini ihlal edecek davranışlarda bulunmayınız.  

ORTAK KULLANILAN CİHAZLAR TALİMATI



Optik alanında  büyük ürün ve hizmet kapasitesi ve deneyimli kadrosuyla hizmet veren Opak 
Optik, göz sağlığını tıbbın ve teknolojinin en gelişmiş yöntemleriyle koruyarak güvence altına 
almaktadır. Her zaman en iyi olmayı hedefleyen Opak Optik sürdürülebilir bir gelecek için:

• Şirketimize ait tüm bilgi ve iletişim sistemlerinin güvenliğini sağlamayı,

• Kişisel veri güvenliği ile ilgili fiziki, idari, hukuki, teknik, teknolojik, metodolojik tüm 
önlemleri alarak veri güvenliğini sağlamayı,

• Kullanmış olduğu bilgi ve iletişim sistemlerinin güvenliğini sağlamak için gerekli tüm 
tedbirleri almayı,

• Bilgi varlıkları üzerinde oluşabilecek riskleri değerlendirip risk yönetimi süreçlerini 
uygulamayı,

• Kişisel veri güvenliği için verilerin gizliliğini, bütünlüğünü ve erişilebilirliğini sağlamayı; 
Kişisel veri güvenliği ihlali durumunda yasal yaptırımları uygulamayı,

• Şirketimizin güvenilirliğini ve marka itibarını koruyup geliştirmeyi,

• Kişisel veri güvenliği ve bilgi güvenliğini etkin bir biçimde yönetmeyi, denetleyerek, 
doğabilecek olumsuzlukları önlemeyi,

• Kişisel veri güvenliği tehditlerini ortadan kaldırmayı veya etkisini azaltıp, iş ve hizmet 
sürekliliğini sağlamayı,

• Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) ve AB Mevzuatı Genel Veri Koruma Tüzüğü’ne 
(GDPR) ve diğer yasalara uyumlu çalışmayı,

 
taahhüt etmektedir.

KVKK -  BİLGİ GÜVENLİGİ POLİTİKASI
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KAMERA SİSTEMLERİ İLE İZLEME 

YAPILMAKTADIR!

VIDEO SURVEILLANCE!

Aydınlatma Metni İçin
www.opakoptik.com/kvkk


