KANSUK LABORATUARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Hakkında Aydınlatma Metni
Kansuk Laboratuarı San. ve Tic. A.Ş. (“Kansuk” veya “Şirket”) olarak, 6698 sayılı Kişisel
Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun” veya “KVKK”) kapsamında, kişisel verilerinizin
korunmasına ve güvenliğine azami özen göstermekteyiz. Bu kapsamda, kişisel verilerin
korunması amacıyla düzenlenen KVKK ve ilgili mevzuat kapsamında kişisel verilerinizin
hukuka uygun olarak toplanma şekillerini, işlenme amaçlarını, bunların aktarımı, hukuki
nedenleri ve haklarınız konularında, KVKK’nun 10. maddesi gereğince Veri Sorumlusu olarak
sizleri en şeffaf şekilde aşağıdaki şekilde bilgilendiririz.
1)

Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği:

Kansuk tarafından kişisel verileriniz, Kanun’da ve ilgili mevzuatta düzenlenen kişisel veri
işleme şartlarına uygun olarak aşağıdaki amaçlarla işlenebilmektedir.
o

Toplanan kişisel verileriniz, Kansuk tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin kurgulanması,
icrası, tanıtılmasına yönelik süreçlerin planlanması ve yürütülmesi.

o

Kansuk’un, ticari faaliyetlerine ilişkin gerekli planlama ve strateji çalışmalarının
yapılması, uygulanması, ürün ve hizmetlerinin ilgili kişi ve kurumlara sunulması için
gerekli çalışmaların yapılması, planlamaların yapılması, bu amaçla iletişim, pazar
araştırması ve sosyal sorumluluk aktiviteleri yapılması.

o

Kansuk tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin ilgili kişilerin kullanım şekli, tercihi ve
ihtiyaçları doğrultusunda analiz edilerek önerilmesi ve tanıtılmasına yönelik faaliyetlerin
kurgulanması ve icrası.

o

Şirketimiz çalışanlarının ve şirketimizle hukuki ilişkide bulunan ilgili kişilerin hukuki, ticari,
can ve mal güvenliğinin korunmasına yönelik planlama ve icrai işlemlerde bulunmak. Bu
çerçevede yasal yükümlülüklerin, yetkili idari kuruluşların veya yargı organlarının istediği
gerekliliklerin veya taleplerin yerine getirilmesi amacıyla verilerinizin kullanılması, yasal
çerçevede verilerin gerekli güvenlik önlemleri alınarak burada bahsedilen amaçların
gerçekleştirilmesi için elektronik veya fiziki ortamda aktarılması ve arşivlenmesi.

o

Sağlık mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat kapsamında faaliyetlerde bulunma,
yükümlülüklerin karşılanması, bilimsel araştırma, analiz ve değerlendirmeler yapmak,
istatistikî ve bilimsel bilgiler üretmek.

o

Şirketimizin faaliyetlerini gerçekleştirmek amacıyla gerekli olan insan kaynakları
ihtiyaçlarının karşılanması, açık pozisyonlara uygun personel temini, İş Kanunu ve sair
iş hayatını düzenleyen mevzuat ile iş sağlığı ve güvenliği çerçevesinde yükümlülüklerin
yerine getirilmesi ve gerekli tedbirlerin alınması.

o

Şirketimiz ile iş ilişkisi içerisinde olan üçüncü gerçek veya tüzel kişiler ile yapılan
sözleşmeler veya yürütülen faaliyetler çerçevesinde; hukuki ve ticari yükümlülüklerin
gerçekleştirilmesi için, şirketimiz tarafından iş ortağı/müşteri/tedarikçiler ile yapılan
sözleşmelerden kaynaklanan yükümlülüklerin ifası, hakların korunması, ticari ve hukuki
değerlendirme süreçleri, mali işlerin yürütülmesi.

Amaçlarıyla kişisel veriler, KVKK’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları
ve amaçları dâhilinde işlenecektir.

2)

Kişisel Verilerin İşlenmesinde Genel İlkeler:

Kansuk tarafından kişisel verileriniz KVKK’nun 4. maddesinde yer alan ve aşağıda belirtilen
uyulması zorunlu olan kişisel veri işleme ilkelerine uygun olarak işlenebilmektedir.
o

Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma.

o

Doğru ve gerektiğinde güncel olma.

o

Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme.

o

İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma.

o

İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza
edilme.

3)

Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Şartlar:

Kansuk tarafından kişisel verileriniz KVKK’nun 5. maddesinde yer alan ve aşağıda belirtilen
şartlardan en az birinin varlığı halinde işlenebilmektedir.

4)

o

Kanunlarda açıkça öngörülmesi.

o

Kişisel veri sahibinin açık rızasının olması.

o

Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki
geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün
korunması için zorunlu olması.

o

Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin
taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.

o

Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.

o

İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması.

o

Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.

o

İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru
menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenme Şartları:

KVKK’nun 6. maddesinde özel nitelikli kişisel veriler, sınırlı sayıda olacak şekilde belirtilmiştir.
Bunlar; kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer
inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza
mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileridir.
Kanun, özel nitelikli kişisel verilerin, ilgilinin açık rızası olmaksızın işlenmesini yasaklamıştır.
Ancak sağlık ve cinsel hayat dışındaki özel nitelikli kişisel veriler, kanunlarda öngörülen
hallerde ilgili kişinin rızası aranmaksızın işlenebilir. Sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler
ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbı teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin
yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama
yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası
aranmaksızın işlenebilir.

Özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen
yeterli önlemlerin alınması şarttır.
5)

İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği:

KVKK’nun 8. ve 9. maddeleri hükümlerine uygun olarak ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu
tarafından belirlenmiş olan ilave düzenlemeler de dikkate alınmak suretiyle, kişisel verilerin
aktarılması şartlarının bulunması durumunda kişisel veriler yurtiçinde veya yurtdışına
aktarılabilmektedir.
KVKK’nun genel ilkeleri ile 8. ve 9. maddelerinde yer alan veri işleme şartları dâhilinde, Şirket
tarafından ticari faaliyetlerini sürdürürken iş ilişkisi ve ortaklığı kurduğu taraflara,
tedarikçilerine, iştiraklerine, şirketimizden bilgi ve belge almaya yasal yetkileri olan Sağlık
Bakanlığı, SGK gibi kamu kurumlarına, yargı mercilerine ve yine hukuken yetkili özel hukuk
kişilerine yasal mevzuata uygun olarak ve amaçla sınırlı olarak kişisel veriler
aktarılabilmektedir.
6)

Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi:

Kişisel verileriniz, KVKK ve ilgili mevzuat kapsamında ve iş bu Kişisel Verilerin Korunması ve
İşlenmesi Hakkında Aydınlatma metninde belirtilen amaçlarda kullanılmak üzere her türlü
yazılı, sözlü, elektronik ortamlardan v.b. kanallar aracılığı ile otomatik olan ya da olmayan
yöntemlerle toplanabilmektedir
Bu yöntemlerle toplanan kişisel verileriniz KVKK’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel
veri işleme şartları ve amaçları kapsamında işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.
7)

Kişisel Veri Sahibinin Aydınlatılması ve KVKK’un 11. Maddesinde Sayılan Hakları:

KVKK’nun 10. maddesine göre kişisel verilerin işlenmesinden önce veya en geç kişisel verilerin
işlenmesi anında, veri sahiplerinin kişisel veri işlenmesine ilişkin olarak aydınlatılmaları
gerekmektedir. KVKK’nun ilgili maddeleri gereğince veri sorumlusu sıfatıyla Şirketimiz
tarafından kişisel veri işleme faaliyetinin yürütüldüğü her durumda veri sahiplerinin
aydınlatılması sağlanacaktır. Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi
aşağıda düzenlenen yöntemlerle Şirketimize iletmeniz durumunda, Şirketimiz talebin niteliğine
göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak,
işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde, şirketimiz tarafından Kişisel Verileri Koruma
Kurulu’nca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;
o

Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

o

Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

o

Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını
öğrenme,

o

Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

o

Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini
isteme,

o

KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen,
işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini
veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı
üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

o

İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle
kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

o

Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın
giderilmesini talep etme,

Haklarına sahiptir.
KVKK’nun 13. Maddesi gereğince, yukarıda belirtilen haklarınıza yönelik başvurularınızı, web
sitemiz olan www.kansuk.com dan ulaşabileceğiniz Veri Sahibi Başvuru Formu’nu doldurarak,
imzalı bir nüshasını Kansuk Laboratuarı San. ve Tic. A.Ş., Yassıören Mahallesi, Fırat Sokak,
No:14 Arnavutköy, İstanbul adresine kimliğinizi tespit edici belgelerle birlikte bizzat iletebilir,
noter vasıtasıyla veya güvenli elektronik imza ile imzalayarak gönderebilir, Kişisel Verileri
Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle de başvuruda bulunabilir veya ilgili formu
kansuk@hs01.kep.tr adresine güvenli elektronik imzalı olarak gönderebilirsiniz.
Bu çerçevede Şirketimize yapacağınız başvurularınız, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve
en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet
gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre
tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.
8)

Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi, Anonim Hale Getirilmesi:

Kanun’un 7. maddesi gereğince hukuka uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini
gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel veriler veri sorumlusu tarafından resen
veya veri sahibinin talebi üzerine silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir.
9)

KVKK’nun Uygulanmayacağı Haller:

Aşağıda belirtilen durumlarda, KVKK hükümleri uygulanmaz.
o

Kişisel verilerin, üçüncü kişilere verilmemek ve veri güvenliğine ilişkin yükümlülüklere
uyulmak kaydıyla gerçek kişiler tarafından tamamen kendisiyle veya aynı konutta yaşayan
aile fertleriyle ilgili faaliyetler kapsamında işlenmesi.

o

Kişisel verilerin resmi istatistik ile anonim hâle getirilmek suretiyle araştırma, planlama ve
istatistik gibi amaçlarla işlenmesi.

o

Kişisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini, ekonomik
güvenliği, özel hayatın gizliliğini veya kişilik haklarını ihlal etmemek ya da suç teşkil etmemek
kaydıyla, sanat, tarih, edebiyat veya bilimsel amaçlarla ya da ifade özgürlüğü kapsamında
işlenmesi,

o

Kişisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini veya
ekonomik güvenliği sağlamaya yönelik olarak kanunla görev ve yetki verilmiş kamu kurum
ve kuruluşları tarafından yürütülen önleyici, koruyucu ve istihbari faaliyetler kapsamında
işlenmesi.

o

Kişisel verilerin soruşturma, kovuşturma, yargılama veya infaz işlemlerine ilişkin olarak yargı
makamları veya infaz mercileri tarafından işlenmesi.

Aşağıda sayılan durumlarda ise, şirket tarafından veri sahiplerine aydınlatma yapılması
gerekmemektedir ve zararlarının giderilmesine ilişkin hakları hariç olmak üzere, ilgili kişinin
haklarını düzenleyen 11. maddesi ve Veri Sorumluları Siciline kayıt yükümlülüğünü
düzenleyen 16. maddesi aşağıdaki hâllerde uygulanmaz:
o

Kişisel veri işlemenin suç işlenmesinin önlenmesi veya suç soruşturması için gerekli olması.

o

İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş kişisel verilerin işlenmesi.

o

Kişisel veri işlemenin kanunun verdiği yetkiye dayanılarak görevli ve yetkili kamu kurum ve
kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarınca, denetleme veya
düzenleme görevlerinin yürütülmesi ile disiplin soruşturma veya kovuşturması için gerekli
olması.

o

Kişisel veri işlemenin bütçe, vergi ve mali konulara ilişkin olarak Devletin ekonomik ve mali
çıkarlarının korunması için gerekli olması.

KVKK hakkında daha fazla bilgi için www.kvkk.gov.tr adresinden KVKK hakkında detaylı bilgi
alabilirsiniz.
(Veri Sahibi Başvuru Formu)

