KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI
AYDINLATMA METNİ

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) kapsamında Kliniğimiz "Veri Sorumlusu" konumundadır.
Veri Sorumlusu sıfatına haiz kliniğimiz ile paylaştığınız kimlik bilgisi(ad-soyad,, T.C. Kimlik no. vb), iletişim bilgisi(adres,
cep telefon numarası, e posta adresi), sağlık bilgisi vb. kişisel verileriniz;












Acil Durum Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi
Tıbbî Teşhis, Tedavi ve Bakım Hizmetlerinin
Yürütülmesi
İlgili Mevzuat Uyarınca Yetkili Kişi, Kurum ve
Kuruluşlara Bilgi Verilmesi
Randevu Almanız Halinde Randevunuzla İlgili
Bilgilendirme Sürecinin Yürütülmesi
Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi
Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi
Hukuk İşlerinin Takibi ve Yürütülmesi
İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
İş Sağlığı / Güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi
Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi










Mal / Hizmet Üretim ve Operasyon Süreçlerinin
Yürütülmesi
Müşteri/Hasta İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin
Yürütülmesi
Müşteri/Hasta
Memnuniyetine
Yönelik
Aktivitelerin Yürütülmesi
Risk Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi
Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi
Tedarik
Zinciri
Yönetimi
Süreçlerinin
Yürütülmesi
Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin
Temini

amaçlarıyla sınırlı olarak işlemektedir. Bu amaçlar doğrultusunda yukarıda yer alan kişisel veriler; bir sözleşmenin
kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin
gerekli olması ve ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru
menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebeplerine dayanarak sözlü, yazılı ya da elektronik (e-mail)
olarak tamamen veya kısmen otomatik yollarla ya da veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan
yöntemlerle toplanmaktadır. Gerekçesi ile birlikte talep edildiğinde Sağlık Bakanlığı ve bağlı alt birimleri, Sosyal
Güvenlik Kurumu, özel sigorta şirketleri, kolluk kuvveti, yargısal merci ve idari otoriteler ile paylaşılabilecektir.
Kişisel verileriniz ancak; açık rıza, kanunlarda açıkça öngörülmesi, bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan
doğruya ilgili olması kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, veri sorumlusunun
hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması ve ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar
vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebeplerine
dayanarak aktarılmaktadır.
Kanunun “İlgili Kişinin Hakları” başlıklı 11. Maddesi çerçevesindeki talepleriniz Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve
Esasları Hakkında Tebliğ çerçevesindeki taleplerinizi, kimliğinizi tespit edici bilgiler ve kullanmak istediğiniz
haklarınıza yönelik açıklamalar ile birlikte www.tugbacorumluoglu.com adresinde yer alan “Başvuru Formu”
aracılığıyla yazılı olarak veya üyeliğinizin teyit edildiği elektronik posta adresiniz üzerinden
info@tugbacorumluoglu.com adresine konu kısmına “Kişisel Verilere İlişkin Bilgi Talebi” ifadesi ile iletebilirsiniz.
Detaylı bilgi www.tugbacorumluoglu.com adresindeki “Başvuru Formu”nda yer almaktadır.

