BERKO KİŞİSEL VERİLER AYDINLATMA METNİ
Şirketimiz, kişisel bilgilerinizin güvenliğinin sağlanmasına ve özel hayatınızın gizliliğine son
derece önem vermektedir.

Anılan kanun ve bu kanunda belirtilen bir takım tanımlar

hakkında sizi bilgilendirmek isteriz:
Kişisel veri

:Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi,

Kişisel verilerin işlenmesi: Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da
herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde
edilmesi,

kaydedilmesi,

depolanması,

muhafaza

edilmesi,

değiştirilmesi,

yeniden

düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi,
sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her
türlü işlemi,
Veri işleyen

:Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel

verileri işleyen gerçek veya tüzel kişiyi,
Veri kayıt sistemi

:Kişisel verilerin belirli kriterlere göre yapılandırılarak işlendiği kayıt

sistemini,
Veri sorumlusu

:Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt

sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi ifade
eder.
Kanun kapsamında Şirketimiz veri sorumlusu olarak hareket etmektedir. Veri sorumlusu
sıfatı ile;
Ürünlerimizin tıbbi-bilimsel özellikleri hakkında şirketimiz tarafından düzenlenen veya
şirketimizin adı, talebi, katkısı, desteği ile sağlık meslek mensuplarına gerçekleştirilecek
bütün bilgi verme faaliyetlerinin; bu çerçevede ürün tanıtım temsilcilerinin aktivitelerinin,
tıbbi ve mesleki kitap ve dergilere verilecek ilanların, doğrudan postalama veya diğer iletişim
araçları yoluyla yapılacak duyuruların, bilimsel toplantıların ve ürün tanıtım toplantılarının ve
benzeri etkinlikler ile yapılacak faaliyetlerin planlanması, yürütülmesi ve yapılan faaliyetler
hakkında mevzuat doğrultusunda talep edilen bilgilerin ilgili kurum ve kuruluşlara
aktarılması, ürünlerimizin güvenliği ile ilgili hususlarda gerekli takibin yapılabilmesi,
Ürünlerimizin güvenli bir şekilde kullanımlarının sağlanması amacıyla advers reaksiyonların
ve yarar/risk dengelerinin sistematik bir şekilde izlenmesi, bu hususta bilgi toplanması, kayıt
altına alınması, değerlendirilmesi, arşivlenmesi, taraflar arasında irtibat kurulması ve
ürünlerimizin yol açabileceği zararın en az düzeye indirilebilmesi için gerekli tedbirlerin
alınabilmesi,
Ürünlerimizin kalitesinin takibi ve tüketicinin sağlığı ve emniyeti açısından, hatalı olduğundan
şüphe edilen, hatalı bulunan ya da kullanılmasında sakınca görülen ürünlerin araştırılması,
gerekli olduğu durumlarda piyasadan kısa sürede ve etkin bir şekilde geri çekilebilmesi,

İnsan kaynakları politikalarımızın en iyi şekilde planlanması ve uygulanması; ticari
ortaklıklarımızın ve stratejilerimizin doğru olarak planlanması ve yürütülmesi; Şirketimizin ve
iş ortaklarımızın hukuki, ticari ve fiziki güvenliğinin temini, Şirket kurumsal işleyişinin
sağlanması, Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri en iyi şekilde
faydalandırmak için çalışmaların yapılması;
Veri güvenliğinin en üst düzeyde sağlanması, veri tabanlarının oluşturulması Şirketimiz
internet sitesinde sunulan hizmetlerin geliştirilmesi, Şirketimize talep ve şikayetlerini
iletenler ile iletişime geçilmesi, Şirketimiz internet sitesinde oluşan hataların giderilmesi ve
http://berkoilac.com.tr/ internet adresinden paylaşılmış olan BERKO KİŞİSEL VERİ
GÜVENLİĞİ POLİTİKASI VE İŞLENMESİ PROSEDÜRÜ’nde yer alan hükümlerin uygunluğunun
sağlanması,

Şirketimiz ve Şirketimiz adına internet sitelerimiz ile sosyal medya sayfalarımız veya bunlarla
sınırlı olmamak üzere her türlü kanallar aracılığı ile; kişisel ve/veya özel nitelikli kişisel
verileriniz; tamamen veya kısmen elde edilebilir, kaydedilebilir, depolanabilir, değiştirilebilir,
güncellenebilir, periyodik olarak kontrol edilebilir, yeniden düzenlenebilir, sınıflandırılabilir,
işlendikleri amaç için gerekli olan ya da ilgili kanunda öngörülen süre kadar muhafaza
edilebilir, kanuni ya da hizmete bağlı fiili gereklilikler halinde Şirketimizin birlikte çalıştığı ya
da kanunen yükümlü olduğu kamu kurum ve kuruluşlarıyla ve/veya Türkiye'de veya yurt
dışında mukim olan 3. kişi gerçek kişi/tüzel kişi, hizmet sağlayıcı ve tedarikçi firmalar, sigorta
şirketleri ile paylaşılabilir, kanuni ya da hizmete bağlı fiili gereklilikler halinde yurtdışına
aktarılabilir ya da kullanılmasının engellenmesi de dahil olmak üzere işlenebilir.
Kişisel verileriniz, Şirketimiz/ bölge ofislerimiz/ internet sitemiz/ partner veya tedarikçi
firmalar ve bunlarla sınırlı olmamak üzere her türlü kanallar aracılığıyla yazılı, sözlü ya da
elektronik ortamda toplanabilir. Toplanan veriler iş geliştirme, pazarlama, iletişim gibi
operasyonel faaliyetlerin yürütülmesi ve geliştirilmesi ile daha iyi hizmet vermek için
kullanılmaktadır.
Şirketimiz, kişisel verilerinizi, kanunlarımızca yetkili olunmuş kişi, kurum ve kuruluşlarla
ticari faaliyet gösterdiğimiz alanlarla ilgili mevzuat kapsamında bilgi işlenmesine izin
verilenler ve Şirketimizin tabi olduğu mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerini yerine
getirmesi kapsamında ilgili diğer kişi ve kuruluşlarla 6698 sayılı Kanunda belirtilen şekilde
işleyebilecektir.
KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN HAKLARI :
6698 sayılı kanunun 11. Maddesi çerçevesinde şirketimize başvurarak;
1. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını
öğrenme,
4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini
isteme,
6. Kanun'un 7 nci maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin
silinmesini veya yok edilmesini isteme,
7.

Yukarıdaki 5 ve 6. talepler uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı
üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

8. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle
kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
9. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde
zararın giderilmesini talep etme
haklarına sahipsiniz.
Kanun’un 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili
talebinizi, yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza ya
da Şirketimize daha önce bildirdiğiniz ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta
adresinizi kullanmak suretiyle veya başvuru amacına yönelik geliştirdiğimiz/geliştireceğimiz
bir yazılım ya da uygulama vasıtasıyla şirketimize kvkk@berko.com.triletebilirsiniz.
Başvuruda;
a) Adınız, soyadınız ve başvuru yazılı ise imzanız,
b) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı iseniz T.C. kimlik numarası, yabancı iseniz uyruğunuz,
pasaport numaranız veya varsa kimlik numaranız,
c) Tebligata esas yerleşim yeriniz veya iş yeri adresiniz,
ç) Varsa bildirime esas elektronik posta adresiniz, telefon ve faks numaranız,
d) Talep konunuzun,
bulunması gerekmektedir. Konuya ilişkin bilgi ve belgeler başvuruya eklenmelidir.
Alternatif olarak,
KVK Kanunu’nun 11. maddesinde belirtilen haklardan kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza
yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi; http://berkoilac.com.tr/ adresindeki formu
doldurarak, formun imzalı bir nüshasını Yenişehir Mahallesi, Özgür Sokak, Berko İlaç ve
Kimya San.A.Ş. No:16-18 PK:34779 Ataşehir-İstanbul/Türkiye adresine kimliğinizi tespit edici
belgeler ile bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla veya KVK Kanunu’nda belirtilen diğer
yöntemler ile gönderebilir veya ilgili formu kvkk@berko.com.tr adresine güvenli elektronik
imzalı olarak iletebilirsiniz.

