GİLEAD SCİENCES İLAÇ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
ÇEREZ AYDINLATMA METNİ
Bu metin, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“Kanun”) 10’uncu
maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar
Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla Gilead Sciences İlaç Ticaret Limited
Şirketi (“Gilead veya Şirket”) tarafından hazırlanmıştır.
Bu Çerez Aydınlatma Metni’nin amacı, web sitemizde kullanılan çerezlerin cihazınıza
yerleştirilmesi aracılığıyla otomatik yolla elde edilen kişisel verilerin işlenmesine ilişkin olarak,
hangi amaçlarla hangi tür çerezleri kullandığımızı ve bu çerezleri nasıl yönetebileceğiniz
hakkında sizlere bilgi vermektir.
Web sitemizde kullandığımız, kesinlikle gerekli çerezler ile performans çerezleri haricindeki
çerezler için, kullanıcıların açık rızaları alınmakta ve istedikleri zaman rızalarını değiştirebilme
olanağı sağlanmaktadır. Kullanıcılar çerez yönetim paneli üzerinden, web sitemizde kullanılan
çerez çeşitlerini görebilmekte ve kesinlikle gerekli çerezler ile performans çerezleri dışında
kalan tüm çerezler için “açık” veya “kapalı” seçenekleri ile tercihlerini belirleyebilmektedirler.
Yine bu panel üzerinden kullanıcılar tercihlerini her zaman değiştirebilmektedirler.
1.Çerez Çeşitleri
İnternet sitemizde kullanılan çerez çeşitlerini aşağıda bulabilirsiniz.
Kesinlikle Gerekli Çerezler
Bu çerezler web sitesinin çalışması için gereklidir ve bizim sistemlerimiz üzerinde
kapatılamaz. Genellikle yalnızca sizin tarafınızdan yerine getirilen ve gizlilik tercihlerinizi
ayarlama, giriş yapma veya formları doldurma gibi hizmet taleplerine karşılık gelen eylemler
için kullanılırlar. Tarayıcınızı bu çerezleri engelleyecek veya size uyarı verecek şekilde
ayarlayabilirsiniz. Ancak bu durumda sitenin bazı bölümleri çalışmayabilir. Bu çerezler hiçbir
kişisel bilgiyi saklamaz.
Performans Çerezleri
Bu çerezler, sitemizin performansını değerlendirip artırabilmemiz için ziyaretçileri ve trafik
kaynaklarını ölçmemizi sağlar. Hangi sayfaların en çok, hangilerinin en az ilgi gördüğünü ve
sitede kaç ziyaretçinin gezdiğini görmemize yardımcı olurlar. Bu çerezlerin topladığı bilgiler
birleştirilmiş özelliğe sahiptir, bu yüzden anonim bilgilerdir. Bu çerezlere izin vermemeniz
durumunda, sitemizi ziyaret ettiğinizi göremeyiz ve sitenin performansını izleyemeyiz.
Fonksiyonel Çerezler
Bu çerezler web sitesinin daha işlevsel ve kişiselleştirilmiş olmasını sağlar. Bunlar bizim veya
hizmetlerine sayfalarımızda yer verdiğimiz üçüncü taraf sağlayıcıların çerezleri olabilir. Bu
çerezlere izin vermemeniz durumunda, bu hizmetlerin bazıları veya hiçbiri doğru
çalışmayabilir.
Hedefleme Çerezleri

Bu çerezler reklam hizmeti aldığımız iş ortaklarımız tarafından sitemizde kullanılabilir. Bu
şirketler tarafından ilgi alanlarınızı tanımak ve diğer sitelerde size yönelik reklamlar göstermek
için kullanılabilirler. Bu çerezler kişisel bilgileri doğrudan saklamaz; tarayıcınızı ve internet
cihazınızı benzersiz bir şekilde tanımlayarak çalışırlar. Bu çerezlere izin vermemeniz
durumunda kişiye özel reklamlarla daha az karşılaşırsınız.
Sosyal Medya Çerezleri
Bu çerezler, içeriğimizi arkadaşlarınızla ve sosyal veya profesyonel ağlarınızla paylaşmanızı
sağlamak için siteye eklediğimiz bir dizi sosyal medya hizmeti tarafından yerleştirilir.
Tarayıcınızı diğer sitelerde izleyebilir ve ilgi alanlarınıza uygun bir profil oluşturabilirler. Bu,
ziyaret ettiğiniz diğer web sitelerinde gördüğünüz içeriği ve mesajları etkileyebilir. Bu
çerezlere izin vermemeniz durumunda, bu paylaşım araçlarını göremeyebilir ve
kullanamayabilirsiniz.
2.Kişisel Verilerin Hangi Amaçlarla İşleneceği ve Hukuki Sebepler
Kesinlikle Gerekli Çerezler, web sitemizin çalışmasının sağlanması, yalnızca sizin tarafınızdan
yerine getirilen ve gizlilik tercihlerinizi ayarlama, giriş yapma veya formları doldurma gibi
hizmet taleplerine karşılık gelen eylemlerin yerine getirilmesi amaçlarıyla kullanılmaktadır. Bu
çerezler aracılığıyla toplanan kişisel verileriniz, Kanunun 5’inci maddesinin (2) numaralı
fıkrasının (f) bendi “İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri
sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” kapsamında
işlenmektedir.
Performans Çerezleri, sitemizin performansını değerlendirip artırabilmesi için ziyaretçileri ve
trafik kaynaklarının ölçülmesi amacıyla kullanılmaktadır. Bu çerezlerin topladığı kişisel veriler
anonim olup Kanunun 5’inci maddesinin (2) numaralı fıkrasının (f) bendi “İlgili kişinin temel
hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri
işlenmesinin zorunlu olması” kapsamında işlenmektedir.
Fonksiyonel Çerezler, web sitesinin daha işlevsel ve kişiselleştirilmiş olmasının sağlanması
amacıyla işlenmektedir. Bu çerezler aracılığıyla toplanan kişisel verileriniz, Kanun’un 5’inci
maddesinin (1) numaralı fıkrası kapsamında açık rızanızın alınması suretiyle işlenmektedir.
Hedefleme Çerezleri, reklam hizmeti almış olduğumuz şirketler tarafından ilgi alanlarınızı
tanımak ve diğer sitelerde size yönelik reklamlar göstermek amacıyla kullanılmaktadır. Bu
çerezler aracılığıyla toplanan kişisel verileriniz, Kanun’un 5’inci maddesinin (1) numaralı
fıkrası kapsamında açık rızanızın alınması suretiyle işlenmektedir.
Sosyal Medya Çerezleri, şirketimizin içeriğini arkadaşlarınızla ve sosyal veya profesyonel
ağlarınızla paylaşmanızı sağlamak, tarayıcınızı diğer sitelerde işleyerek ilgi alanlarınıza uygun
profil oluşturmak amacıyla kullanılmaktadır. Bu çerezler aracılığıyla toplanan kişisel
verileriniz, Kanun’un 5’inci maddesinin (1) numaralı fıkrası kapsamında açık rızanızın
alınması suretiyle işlenmektedir.
3.Kişisel Verilerin Aktarılabileceği Taraflar ve Aktarım Amacı
Kişisel verileriniz; Kanun’un 5. ve 6. Maddelerinde ve işbu metnin 2. maddesinde belirtilen
kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde, yurt içinde yerleşik hizmet/ destek/

danışmanlık aldığımız üçüncü kişi firmalar ile ve gerekli hallerde hukuki yükümlülüklerimizi
yerine getirebilmemiz ve haklarımızın tesisi/korunması için zorunlu olması halinde kamu
kurum ve kuruluşları ile yargı organlarıyla ile paylaşılabilecektir.
Şirket’imiz, yukarıda belirtilen amaçlarla sınırlı olmak kaydı ile Kanun’a uygun şekilde; kişisel
verilerinizi yurt dışında yerleşik; Gilead şirketlerine, yerleşik hizmet/ destek/ danışmanlık
aldığımız şirketlerle paylaşabilecektir. Kişisel verileriniz mevzuatlarda ve Açık Rıza
Beyanı’nda aksi öngörülmediği ve verilerin işlenme amacı devam ettiği müddetçe
saklanacaktır.
4.Yurtdışına Aktarım
Kanun’un 9. maddesi uyarınca, Şirket’imizin meşru ve hukuka uygun kişisel veri işleme
amaçları doğrultusunda kişisel verileriniz; açık rızanız var ise veya açık rızanız olmamasına
rağmen, Kanun’da düzenlenen hükümler çerçevesinde, yeterli korumaya sahip veya yeterli
korumayı taahhüt eden veri sorumlusunun bulunduğu yabancı ülkelere aktarabilir, yurtiçi ve
yurtdışında bulunan saklama ortamlarımızda saklayabiliriz
5.Veri Sorumlusu’nun Kimliği
Veri Sorumlusu, Gilead Sciences İlaç Ticaret Limited Şirketi olup İçerenköy Mahallesi, Umut
Sokak, No:10/12 Kat:21 AND Ofis 34752 Ataşehir/İstanbul adresindedir.
6.Veri Sahiplerinin Hakları ve Bu Hakların Kullanılması
Kanun’un 11. maddesi uyarınca sahip olduğunuz haklar şunlardır:
•
•
•
•
•
•

•
•

Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
Kişisel verilerin 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 ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere
bildirilmesini isteme,
Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen,
işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini
veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı
üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle
kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde
zararın giderilmesini talep etme.

Yukarıda belirtilen hakların kullanımı ile ilgili taleplerin

-

-

yazılı ve ıslak imzalı olarak iadeli taahhütlü mektupla veya noter kanalıyla İçerenköy
Mahallesi, Umut Sokak, No:10/12 Kat:21 AND Ofis 34752 Ataşehir/İstanbul adresine
veya
5070 Sayılı Elektronik İmza Kanunu kapsamındaki güvenli elektronik imzanızla ya da
mobil imzanızla ya da veri sorumlusuna daha önce bildirilen ve veri sorumlusunun
sisteminde kayıtlı bulunan e-posta adresini kullanmak suretiyle privacy@gilead.com
adresine iletilmesi gerekmektedir.

Kişisel veri sahibi olarak sahip olduğunuz ve yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için
yapacağınız ve kullanmayı talep ettiğiniz hakka ilişkin açıklamalarınızı içeren başvuruda; talep
ettiğiniz hususun açık ve anlaşılır olması, talep ettiğiniz konunun şahsınız ile ilgili olması veya
başkası adına hareket ediyor iseniz bu konuda özel olarak yetkili olmanız ve yetkinizi
belgelendirilmesi, ayrıca kimlik ve adres bilgilerini içermesi ve başvuruya kimliğinizi tevsik
edici belgelerin eklenmesi gerekmektedir. Form kapsamında iletmekte olduğunuz taleplerinize
ilişkin bilgilerin doğru ve güncel olmaması ya da yetkisiz bir başvuru yapılması halinde
Şirket’imiz, söz konusu yanlış bilgi ya da yetkisiz başvuru kaynaklı taleplerden dolayı
mesuliyet kabul etmemektedir.
Söz konusu haklar, kişisel veri sahipleri tarafından yukarıda belirtilen yöntemlerle iletilmesi
halinde 30 (otuz) gün içerisinde değerlendirilerek sonuçlandırılacaktır.
Taleplere ilişkin olarak herhangi bir ücret talep edilmemesi esas olmakla birlikte, Gilead’ın
Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen ücret tarifesi üzerinden ücret talep etme
hakkı saklıdır.

