KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA
AÇIK RIZA BEYANI
Kansuk Laboratuarı San. Ve Tic. A.Ş. (‘Kansuk’’ veya ‘‘Şirket’’) tarafından, 6698 Sayılı Kişisel
Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVKK”) ilgili hükümlerine uygun olarak;
Veri Sorumlusu sıfatıyla Kansuk tarafından, 6698 sayılı “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu”,
“Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi ve Mahremiyetinin Sağlanması Hakkında Yönetmelik” ve
diğer ilgili mevzuatta öngörülen esaslar ve şartlara uygun olarak; kişisel verilerimin, özel nitelikli
kişisel verilerimin, sağlık verilerimin işlenmesine, elde edilmesine, fiziksel veya elektronik ortamda
güvenli bir şekilde depolanmasına, muhafaza edilmesine, mevzuata uygun biçimde
açıklanmasına ve aktarılmasına KVKK çerçevesinde açık rızam olduğunu kabul ve beyan ederim.
İş bu kişisel verilerimin, KVKK çerçevesinde, Şirket tarafından; çalışanlarına, iş ortaklarına,
hizmet sağlayıcılarına, yetkili kamu kuruluşlarına ve özel hukuk kişilerine, yasal ilke ve sınırlar
çerçevesinde aktarılabileceğini ve bu hususta da açık rızam olduğunu kabul ve beyan ederim.
Bununla birlikte, KVKK’nun 11. maddesi ve ilgili mevzuat uyarınca; Şirkete başvurarak kendimle
ilgili kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verilerim işlenmişse buna ilişkin bilgi talep
etme, kişisel verilerimin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını
öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel
verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, işbu verilerin
işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerimin silinmesini veya yok
edilmesini isteme, bu düzeltme ve silinme taleplerinin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere
bildirilmesini isteme, işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi
suretiyle aleyhime çıkan sonuca itiraz etme, kişisel verilerimin kanuna aykırı olarak işlenmesi
sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarımın olduğunu ve bu
hakları kullanmak için kimliğimi tespit edici gerekli bilgiler ile kullanmayı talep ettiğim hakkıma
yönelik açıklamaları da içeren talebimi www.kansuk.com internet adresinde bulunan Veri Sahibi
Başvuru Formu’nu doldurarak ve formun imzalı bir nüshasını Yassıören Mahallesi, Fırat Sokak,
No:14 Arnavutköy, İstanbul adresinde bulunan Kansuk Laboratuarı San. ve Tic. A.Ş.’ne kimliğimi
tespit edici belgeler ile bizzat iletme, yahut noter kanalıyla veya güvenli elektronik imzalı olarak
ya da KVKK’da belirtilen diğer yöntemler ile iletme hakkına sahip olduğumu kabul ediyorum.
Ayrıca, Şirket ile paylaşmış olduğum kişisel verilerin doğru ve güncel olduğunu; işbu bilgilerde
değişiklik olması halinde değişiklikleri Şirkete bildireceğimi kabul ve beyan ederim.
KVKK’nda tanımlanan özel nitelikli kişisel verilerim de dahil olmak üzere kişisel verilerimin
işlenmesine, ilgili süreç kapsamında işlenme amacı ile sınırlı olmak üzere kullanılmasına ve
paylaşılmasına, gereken süre zarfında saklanmasına açık rızam olduğunu ve bu hususta tarafıma
gerekli aydınlatmanın yapıldığını, iş bu metni ve “Kansuk Lab. San. ve Tic. A.Ş., Kişisel Verilerin
Korunması ve Aydınlatma Beyanını” okuduğumu ve anladığımı;
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