EİP ECZACIBAŞI İLAÇ PAZARLAMA ANONİM ŞİRKETİ
İLETİŞİM SÜRECİ AYDINLATMA METNİ
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu
olarak EİP Eczacıbaşı İlaç Pazarlama Anonim Şirketi (“Şirket”) tarafından aşağıda açıklanan kapsamda
işlenebilecektir.
Kişisel

verilerinizin

işlenmesine

ilişkin

detaylı

bilgilere

https://www.eczacibasiilac.com.tr/EIP/media/EIP_Media/PDF/others/2EIP_KVK_Politikasi_2-ok.pdf adresinde yer alan EİP Eczacıbaşı İlaç Pazarlama Anonim Şirketi Kişisel
Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’ndan (“Politika”) ulaşabilirsiniz.
a) Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği
Toplanan kişisel verileriniz, Kanun’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak, Kanun’un 5. ve 6.
maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde talep, öneri ve isteklerinizin alınması,
değerlendirilmesi ve sonuçlandırılması amacıyla (“Amaçlar”) Şirket tarafından işlenebilecektir.
b) İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği
Toplanan kişisel verileriniz Şirket tarafından yukarıda belirtilen Amaçlar’ın gerçekleştirilmesi maksadıyla
kanunen yetkili kamu kurumlarına ve kanunen yetkili özel kişilere Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde
düzenlenen veri işleme şartları kapsamında Kanun’un 8. maddesinde belirtilen kişisel verilerin
aktarılmasına ilişkin kurallara uygun olarak aktarılabilecektir.
Toplanan kişisel verilerinizin bir kısmı Destek alınan üçüncü parti servis sağlayıcıların merkezlerinin bir
kısmı yurt dışındadır.
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması 9.maddesi çerçevesinde; tarafımıza aktardığınız kişisel verileriniz,
sistem sunucularının yurt dışında olması sebebiyle yurtdışına aktarılabilecek ve yurtdışında
saklanabilecektir.
Açık rızanızı vermeniz halinde kişisel verileriniz Platform’un sunumunun ve kullanımının geliştirilmesini
sağlamak amacıyla yurt dışında mukim Google Inc. ile, açık rızanıza dayalı olarak paylaşılmaktadır.
c) Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi
Kişisel verileriniz talep ve şikayetlerinizin alınması, değerlendirilmesi ve sonuçlandırılması amacıyla
elektronik ortamda Şirketimizin internet sitesi, e-posta, telefon yöntemleri ile Kanun’un 5. ve 6.
maddelerinde belirtilen meşru menfaat kişisel veri işleme şartı kapsamında toplanmaktadır.
d) Kişisel Veri Sahibinin Kanun’un 11. Maddesinde Sayılan Hakları
Kişisel veri sahibi olarak Kanun’un 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz:
• Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
• Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

•
•
•
•

•
•

Yukarıda

Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını
öğrenme,
Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve
bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini
gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok
edilmesini isteme ve bu kapsamda ve kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması
halinde yapılan işlemlerin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle
aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın
giderilmesini talep etme.
sıralanan

haklarınıza

yönelik

başvurularınızı,

https://www.eczacibasiilac.com.tr/EIP/media/EIP_Media/PDF/others/Veri-SahibiBasvuru-Formu.pdf
adresinden ulaşabileceğiniz EİP Eczacıbaşı İlaç Pazarlama Anonim Şirketi Veri Sahibi Başvuru Formu’nu
doldurarak Şirketimize iletebilirsiniz. Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde
başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde
Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep
edilebilecektir.
Bize iletmiş olduğunuz özgeçmişinizde ve/veya bilgilerde, aşağıda sıralanan özel nitelikli kişisel verilerin
yer almadığından emin olmanızı rica ederiz.
• ırk,
• etnik köken,
• siyasi düşünce,
• felsefi inanç,
• din, mezhep veya diğer inançlar,
• kılık ve kıyafet,
• dernek, vakıf ya da sendika üyeliği,
• sağlık, cinsel hayata ilişkin veriler,
• ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler
• biyometrik ve genetik veriler

