KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ
İşbu Aydınlatma Metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ve
01.08.2019 tarihli T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye Tıbbi Cihaz ve İlaç Kurumu tarafından
yayınlanan Farmakovijilans Faaliyetlerinde Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kılavuz
uyarınca, Gilead Sciences İlaç Ticaret Limited Şirketi (“Gilead veya Şirket”) tarafından
internet sitemizdeki (“İletişim”) bölümü aracılığıyla ileteceğiniz kişisel verilerin işlenmesine
ilişkin usul ve esaslara yönelik olarak veri sahiplerinin aydınlatılması amacı ile düzenlenmiştir.
1. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve İşlenen Kişisel Veriler
Kişisel verileriniz, elektronik veya fiziki ortamda toplanmaktadır.
Kişisel verileriniz, Şirket’imiz veya Şirket’imize ait internet sitesi, elektronik posta gibi araçlar
üzerinden, Şirketimiz ile yapılan yazılı veya sözlü vb. kanallar aracılığıyla sözlü, yazılı veya
elektronik ortamda toplanmaktadır.
Aşağıda belirtilen hukuki sebeplerle Site’mizde “İletişim” bölümünde yer alan iletişim
adreslerimize ulaşmanız akabinde, kimlik veri kategorisinden olan Ad, Soyad verileriniz,
iletişim veri kategorisinden olan E-Posta Adresi, Telefon Numarası verileriniz ile tarafımıza
ulaşım sağladığınız anda ilettiğiniz kişisel verileriniz 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6.
maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında işbu Aydınlatma
Metni’nin 2, 3 ve 4. maddelerinde belirtilen amaç ve hukuki sebeplere dayanarak
işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.
2. Kişisel Verilerin İşlenme Amacı ve Hukuki Sebebi
Kişisel verileriniz, Kanun’un 4. 5. ve 6. maddelerinde belirtilen genel ilkeler, kişisel veri işleme
şartları ve amaçları çerçevesinde;
-

İletişime geçtiğiniz konuda yardımcı olunabilmesi,
Sorularınızın yanıtlanabilmesi ve size geri dönüş yapılabilmesi,
Görüşlerinizin değerlendirilebilmesi,
Ürünlerimiz veya hizmetlerimizin iyileştirilebilmesi,
Medikal tavsiye verilebilmesi,
Ticari iş ve stratejimizin belirlenmesi,
Advers olayların (yan etki) tespit edilmesi, değerlendirilmesi, engellenmesi ve sağlık
makamlarına bildirilmesi de dahil olmak üzere, tıbbi ürünler ve tıbbi cihazların
güvenliliğinin izlenmesi de dahil olmak üzere bütün farmakovijilans faaliyetlerinin
gerçekleştirilmesi amaçlarıyla; Kanun’un 5/2-f maddesi doğrultusunda “ilgili kişinin
temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru
menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebebi uyarınca sınırlı ve
ölçülü olarak işlenmektedir.
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Özel Nitelikli Kişisel Verileriniz ( 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 tedbirleri) ise, yukarıda belirtilen amaçlar
doğrultusunda Kanun madde 6/2 uyarınca açık rıza hukuki sebebi uyarınca sınırlı ve ölçülü
olarak işlenecektir.
Kişisel Verileriniz, kamu kurumlarından talep edilmesi halinde veya hukuki bir ihtilaf ile ilgili
ya da potansiyel ihtilaflara ilişkin olarak gerekli olduğu ölçüde kullanılması ve mahkemeler ve
diğer yetkili kurum ve kuruluşlarla paylaşılması gerektiğinde hukuki yükümlülüklerin yerine
getirilmesi amacıyla Kanun’un 5/2-ç maddesi “Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü
yerine getirebilmesi için zorunlu olması” hukuki sebebi ile Kanun’un 5/2-e maddesi “bir
hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması“ hukuki
sebebiyle işlenebilecektir.
Şirket’imiz, kişisel verilerinizin kaybolması, kötüye kullanılması veya değiştirilmesi riskine
karşı sizi korumak için geniş çaplı güvenlik önlemleri almıştır.
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 Sağlık
Bakanlığı başta olmak üzere 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
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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.

3

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.
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