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KİŞİSEL VERİLERİNİN KORUNMASI VE İŞLENMESİNE İLİŞKİN
AYDINLATMA METNİ
Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“Kanun”) 10.
maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar
Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla Sanovis Sağlık Hizmetleri Danışmanlık
Tic. ve San Ltd. Şti. (“Şirket”) tarafından hazırlanmıştır.
Şirketimiz tarafından pazarlama ve satışı yapılan ürünlerin alıcısı sağlık meslek mensubu olarak
kişisel verilerinizin Şirketimiz tarafından işlenmesi ve amaçları konusunda detaylı bilgiler,
www.sanovis.com.tr ve www.polytechturkey.com.tr üzerinden erişilebilen Sanovis Sağlık
Hizmetleri Danışmanlık Tic. ve San Ltd. Şti. Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi
Politikası’nda yer almaktadır.
Şirketimiz tarafından pazarlama ve satışı yapılan ürünlerin alıcısı sağlık meslek mensubu olarak
ağırlıkla kimlik, iletişim, finans, mesleki deneyim, müşteri işlem, görsel ve işitsel, hukuki işlem,
pazarlama, talep/şikayet yönetim verileriniz, Kanun’un 4. maddesinde öngörülen genel ilkelere
uygun olarak, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, finans ve muhasebe işlerinin
yürütülmesi, firma / ürün / hizmetlere bağlılık süreçlerinin yürütülmesi, hukuk işlerinin takibi ve
yürütülmesi, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, iş sürekliliğinin sağlanması faaliyetlerinin
yürütülmesi, lojistik faaliyetlerinin yürütülmesi, mal / hizmet üretim, operasyon, satış, pazarlama
süreçlerinin ve satış sonrası hizmetlerinin yürütülmesi, müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin
yürütülmesi, müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi, organizasyon ve etkinlik
yönetimi, pazarlama analiz çalışmalarının yürütülmesi, reklam / kampanya / promosyon
süreçlerinin yürütülmesi, saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi, sözleşme süreçlerinin
yürütülmesi, talep / şikayetlerin takibi, tedarik zinciri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, yetkili
kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi amaçlarıyla, temel hak ve özgürlüklerinizi ihlal
etmeyecek şekilde hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olarak, belirli, açık ve meşru amaçlar
doğrultusunda işlenmektedir.
Toplanan kişisel verileriniz, Kanun’un 4. maddesinde öngörülen genel ilkelere uygun olarak ve
Kanun’un 8. ve 9. maddelerindeki kişisel verilerin aktarılması şartları kapsamında ve yukarıda
sayılan amaçlara ilaveten eğitim faaliyetlerinin, erişim yetkilerinin yürütülmesi, iş faaliyetlerinin
yürütülmesi / denetimi, iş sürekliliğinin sağlanması faaliyetlerinin yürütülmesi, Şirket
operasyonlarının güvenliğinin temini amaçlarıyla, mahkemeler ve icra daireleri, yetkili
arabulucular ve hakemler, vergi daireleri, noterler gibi yetkili kamu veya özel kişi, kurum ve
kuruluşlara; hizmetlerin alımı, faaliyet / operasyonların ifası gerektirdikçe anlaşmalı olunan
hukuk büroları ve bilgi teknolojileri, bilişim sistem ve çözümleri hizmeti alınan firmalar gibi mal
ve hizmet tedariki yaptığımız tedarikçiler ile yurt dışında çeşitli ülkelerde sunucuları
bulunabilecek bulut bilişim hizmeti sağlayıcıları olan 3. kişi ve kuruluşlara aktarılabilecektir.
Sizlerden, sizlerin veya Şirketimizin ilişki içinde olduğu 3. kişi ve kurumlardan, görsel ve yazılı
basından, Şirketimize ait ve Şirketimiz yönetiminde olan internet siteleri, mobil uygulamaları,
mesaj uygulamaları, kurumsal sosyal medya hesaplarından, açık internet kaynakları ve diğer
kamuya açık mecralardan; e-posta, faks, telefon, anlık mesajlaşma uygulamaları, web sitemiz
ve sosyal medya hesaplarımız üzerinden iletilen talep/şikayetler, kargo, kurye ve Sanovis
tarafından fiziki ve/veya elektronik ortamlarda düzenlenen eğitim, seminer, konferans ve
benzeri etkinlikler aracılığı ile yazılı, sözlü, ses veya görüntü kaydı gibi elektronik ve fiziki
kanallardan elde edilebilecek olan kişisel verileriniz, Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen;
açık rızanıza dayalı olarak veya kanunlarda açıkça öngörülmesi, tarafınızla Şirketimiz arasında

sözleşme kurulması ve ifası için gerekli olması, Şirketimizin hukuki yükümlülüğünü yerine
getirebilmesi, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması ve Şirketimizin meşru menfaatleri
için zorunlu olması hukuki sebeplerine dayalı olarak işlenmektedir.
Kişisel verisi işlenen ilgili kişi olarak, Kanun’un 11. maddesi uyarınca; kişisel verilerinizin işlenip
işlenmediğini öğrenme, işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, 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
hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin
aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na ve ilgili
diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren
sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme
ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini
isteme, işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle
aleyhine bir sonucun ortaya çıkması durumunda buna itiraz etme, kişisel verilerinizin kanuna
aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme
haklarınız bulunmaktadır.
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