KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI
GİZLİLİK VE ÇEREZ POLİTİKASI

HAKKINDA

AYDINLATMA

METNİ,

Pharmetic Girişimci Eczacılar Derneği (“Dernek”) olarak Kişisel Verilerin Korunması Kanunu
(“KVKK”), Genel Veri Koruma Tüzüğü’ (“GDPR”) ve ulusal ve uluslararası mevzuatta
öngörülen tedbirleri alarak kişisel verilerinizin korunması için gerekli çaba ve özeni
gösteriyoruz. Dernek olarak bu metin ile kişisel verilerinizin işlenme süreçleri ve veri sahibi
olarak haklarınız hususunda sizleri bilgilendirmek isteriz.
1. TANIMLAR
İşbu metinde geçen;
Kişisel Veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi,
Kişisel Verilerin İşlenmesi: Kişisel verilerin elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması,
muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması,
devredilmesi, elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması, kullanılmasının engellenmesi
dahil olmak üzere toplandıktan sonra silme, yok etme ya da anonim hale getirmeye kadar geçen
süreçte yapılan her türlü faaliyet.
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("KVKK"): 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması
Kanunu'nu,
Açık Rıza: Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan
rızayı,
Dernek: Pharmetic Girişimci Eczacılar Derneği
Site: https://pharmobesity.com
Veri Sorumlusu: Kişisel Verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt
sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi,
Genel Veri Koruma Tüzüğü (“GDPR”): 2016/679 Avrupa Birliği Genel Veri Koruma
Tüzüğü
2. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLANMASI VE İŞLENMESİ
Kişisel verileriniz, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve GDPR uyarınca Veri
Sorumlusu olan Dernek tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.
Hangi kişisel verileriniz toplanabilecektir?
•
•
•
•

Site üyeliğinin gerçekleştirilmesi, eğitim modüllerine kayıt olunması ve sertifikasyon
hizmetinin sunulabilmesi için bize sunduğunuz T.C. Kimlik numaranız, ad-soyad bilginiz,
e-posta adresiniz ve telefon numaranız,
Eğitim modülleri katılımındaki izleme verileriniz, sınav verileriniz,
Kanuni gereklilik sebebiyle; Site’ye ziyarete ilişkin; bağlantı/çıkış tarih ve saat bilgisi, siteyi
kullanımınıza ilişkin log kayıtları, IP verileriniz (Kaynak ve hedef nokta bilgileri) ile konum
bilginiz (İnternet sitesinden konum verinizi paylaşmayı tercih etmeniz halinde),
Site’yi daha etkili, kolay ve hızlı kullanmanızı sağlama, site hizmet ve faaliyetlerini
ihtiyaçlarınız doğrultusunda özelleştirme, üçüncü kişi web sitelerin size daha uygun hizmet
ve teklif sunabilmesini sağlama amaçlı kullanılan çerezlerin topladığı verileriniz,
Toplanan kişisel verileriniz, KVKK'da öngörüldüğü üzere;

•
•
•
•
•

Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun,
Doğru ve gerektiğinde güncel,
Belirli, açık ve meşru amaçlar için,
İşleme amaçlarıyla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak,
İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza
edilme ilkelerine uygun olarak işlenecektir.

3.KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLANMASINA İLİŞKİN YÖNTEMLER
Kişisel verileriniz, T.C. Anayasası, KVKK, GDPR ve ulusal ve uluslararası mevzuat hükümleri
uyarınca faaliyet ve hizmet amacımız ile bağlantılı ve ölçülü olarak site, e-posta, üyelik
formu/sözleşmesi ve benzeri vasıtalarla otomatik veya otomatik olmayan yollarla sözlü, yazılı
veya elektronik olarak toplanabilecektir.
4. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMAÇLARI
Kişisel verileriniz;
•
•
•
•
•
•

Site’ye üyelik işlemlerinin tamamlanabilmesi,
Site’de eğitim modüllerine katılımın sağlanması, sertifikasyon hizmetinin sunulması ve
işlenmesi,
Eğitim modülleri ile ilgili bilgi sunulması,
Sitede düzenlenen anketler ile sunulan hizmet ve faaliyet ile ilgili gerekli değerlendirmeler
ve ölçümler yapılarak geliştirilebilmesi, iyileştirilebilmesi amacıyla,
Hizmet ve faaliyetlerimize ilişkin her türlü soru, şikayet ve önerilerinizi
değerlendirebilmek,
Yetkili düzenleyici ve denetleyici kurumlarla, resmi mercilerin talep ve denetimleri
doğrultusunda gerekli bilgilerin temin edilebilmesi,

amaçlarıyla ancak bunlarla sınırlı olmayarak güncel olarak değişebilecek amaçlarla ve KVKK 5.
ve 6. maddelerinde belirtilen;
•
•
•
•
•

Kanunlarda açıkça öngörülmesi,
Sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması sebebiyle sözleşmenin
taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
Dernek’in hukuki bir yükümlülüğünü yerine getirmesi için zorunlu olması,
Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla Dernek’in meşru
menfaatleri için veri işlemesinin gerekli olması,

dahilinde ve GDPR ikinci bölümde (m. 5- m. 11) belirtilen kişisel veri işleme şartları, ilkeleri
ve amaçları dahilinde işlenebilecektir.
5. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN AKTARILMASI
Kişisel verileriniz yukarıda sayılan amaçlar dahilinde, KVKK ve ulusal ve uluslarası mevzuata
hükümlerine uygun olarak;
•
•

İş süreçlerimizi meşru menfaatlerimize ve hukuka uygun olarak yürütebilmemiz, olası
bir yargı sürecinde savunma hakkımızı kullanabilmemiz için avukatlar ve denetçilere,
Hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirebilmemiz için mahkeme ve icra müdürlükleri
gibi kamu kurumlarına,

KVKK'nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları ile GDPR
ikinci bölümde (m.5-m11) ve ulusal ve uluslararası mevzuat çerçevesinde çerçevesinde,
gereken ölçüde aktarılabilecektir.
3. kişilere yapılan veri aktarımı sırasında hak ihlallerini önlemek için KVKK, GDPR ve ulusal
ve uluslararası mevzuat hükümleri çerçevesinde gerekli tüm teknik ve idari önlemler
alınmaktadır. Kişisel verilerin aktarıldığı 3. kişinin veri koruma politikalarından kaynaklanan
ve/veya 3. kişinin sorumluluk alanında meydana gelen ihlallerden dolayı Dernek’in herhangi
bir sorumluluğu bulunmamaktadır.
6. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN SAKLANMASI VE İMHASI
Yukarıda belirttiğimiz şekilde toplanan kişisel verileriniz şirketimizce özenle, gizlilik içinde,
KVKK, GDPR ve ulusal ve uluslararası mevzuat hükümleri çerçevesinde gerekli tüm tedbir ve
önlemler dahilinde işlenmektedir. Kişisel verileriniz Dernek’in o veriyi işlerken yürüttüğü
faaliyet/hizmet, ticari yaşamın teamülleri ve ilgili mevzuat uyarınca işlenmesini gerektiren süre
kadar işlenmekte ve daha sonra silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir.
7. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN KORUNMASINA YÖNELİK HAKLARINIZ
Kişisel verilerinizle ilgili olarak KVKK m. 11 uyarınca;
1. Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
2. Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
3. Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp
kullanılmadığını öğrenme,
4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
5. Kişisel verileriniz eksik veya yanlış işlenmiş ise bunların düzeltilmesini isteme,
6. KVKK’nın 7. maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini
veya yok edilmesini isteme,
7. Kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere (5) ve (6 )nolu bentler uyarınca yapılan
işlemlerin bildirilmesini isteme,
8. İşlenen kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi
suretiyle kişinin aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
9. Kişisel verilerinizin KVKK’ya aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız
halinde zararın giderilmesini talep etme,
haklarına sahip olduğunuzu hatırlatmak isteriz.
GDPR’nin yetki alanına giren hallerde veri sahipleri KVKK’da sıralanan haklara ek olarak
GDPR üçüncü bölümde (m.12-m.22) sıralanan haklara da sahip olup bu kapsamda şirketimize
başvurabilirler.
Belirtilen haklarınız kapsamındaki taleplerinizi, şahsen veya noter aracılığıyla yazılı olarak
veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da daha önce
bize bildirdiğiniz ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresiniz var ise elektronik
posta adresinizi kullanmak suretiyle kimliğiniz teyit edilebilir bir şekilde bize ulaşarak
iletebilirsiniz. Talepleriniz, belirtilen yollar aracılığıyla bize ulaştırılmasından itibaren en kısa
sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir
maliyeti gerektirmesi halinde, Dernek tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nca
belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.
Tüm talep ve başvurularınızı info@pharmetic.org e-posta adresine veya aşağıda belirtilen şirket
adresine posta yoluyla iletebilirsiniz.

Pharmetic Girişimci Eczacılar Derneği (Veri Sorumlusu)
Adres: İçerenköy Mh. Topçu İbrahim Sk. Tahsin Bey Apt. No:9 K:5 D:11 Ataşehir,
İSTANBUL
E-Posta Adresi: info@pharmetic.org
Telefon Numarası: +90 216 577 45 61
ÇEREZ POLİTİKASI
Dernek’e ait olan https://pharmobesity.com web sitesi çerez (cookie) kullanan bir sitedir.
Çerez; kullanılmakta olan cihazın internet tarayıcısına veya sabit diskine depolanarak söz
konusu cihazın tespit edilmesini sağlayan küçük bilgilerdir. Web sitemizde Google Analytics
gibi üçüncü kişilerin web analiz hizmetleri kullanılmaktadır. Google Analytics, çerezleri
kullanıcıların internet sitesini nasıl kullandıklarını istatistiki bilgiler ve raporlar ile analiz etmek
için kullanmaktadır.
Sitemiz genelinde oturum çerezleri (session cookies) kullanmaktayız. Oturum çerezleri geçici
çerezler olup yalnızca tarayıcınızı kapatıncaya kadar geçerlidirler. Kalıcı çerezler ise siz
silinceye veya süreleri doluncaya kadar (çerezlerin bu şekilde cihazında ne kadar süre kalacağı
çerezlerin kullanım ömürlerine bağlıdır.) sabit diskinizde kalırlar.
https://pharmobesity.com çerezleri;
•
•
•
•

•
•

İnternet sitesi ara yüzünün ve özelliklerinin arzu edildiği gibi kullanılması için
zorunludur.
Yaptığınız tercihlerin hatırlanmasını ve internet sitesi kullanımınızın
kişiselleştirilmesini sağlar.
Gelecekte bulunacağınız ziyaretler sırasındaki faaliyetleri hızlandırmanızı sağlar.
İnternet sitemizin ziyaretçiler tarafından nasıl kullanıldığını anlamamızı sağlayarak,
istatistiki verileri bir araya getirmemize ve bu veriler doğrultusunda içerik
geliştirmemize yardımcı olur.
Hiçbir koşulda kimliğinizi tanımlayabileceğimiz verileri toplamaz, saklamaz ve
işlememizi sağlamaz, kişisel veri niteliği taşımaz.
Bilgisayarınıza zarar vermez ve virüs içermez.

Hedefleme ve reklamcılık çerezleri, reklamları kişiselleştirmek ve site trafiğini analiz etmek
amacıyla, temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla meşru menfaatlerimiz
kapsamında ve gerekli hukuki taahhütleri alınmış olarak kullanılmaktadır.
Aşağıda belirtilen yöntemleri uygulayarak çerezlere izin verme ve reddetme imkanını
kullanabilirsiniz:
Google
Chrome

:

Tarayıcınızın adres bölümünde yer alan, "kilit işareti"ni tıklayarak, "Çerezler"
sekmesinden çerezlere izin verebilir veya engelleyebilirsiniz.

Internet
Explorer

Tarayıcınızın sağ üst bölümünde yer alan “Araçlar” bölümünden güvenlik
:sekmesini tıklayarak “izin ver” veya “izin verme” şeklinde çerezleri
yönetebilirsiniz.

Mozilla
Firefox

Tarayıcınızın sağ üst köşesinde yer alan “menüyü aç” sekmesini tıklayınız.
:“Seçenekler” görselini tıklayarak “Gizlilik ve Güvenlik” butonunu kullanarak
çerezleri yönetebilirsiniz.

Opera

:

Tarayıcınızın “Tercihler” bölümünde “Gelişmiş”i seçerek “Çerezler” bölümünden
çerez yönetimini yapabilirsiniz.

Safari

:

Telefonunuzun “Ayarlar” bölümünden “safari” sekmesini seçip, “Gizlilik ve
Güvenlik” Bölümünden tüm çerez yönetiminizi yapabilirsiniz.

