BİYOTIP LABORATUVARI
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU
AYDINLATMA METNİ

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca, Şirketimiz tarafından, Veri
Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz, iş amaçlarıyla bağlı olarak, aşağıda açıklandığı
çerçevede kullanılmak, kaydedilmek, saklanmak, güncellenmek, aktarılmak ve/veya
sınıflandırılmak suretiyle işlenecektir. Bu kapsamda Laboratuvarmızdan tarafından başta
özel hayatın gizliliği olmak üzere, kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel
verilerin korunması amacıyla düzenlenen Kanun ve Yönetmelikler gereğince Şirketimiz,
kişisel verilerinizin hukuka aykırı olarak işlenmesini önleme, hukuka aykırı olarak erişilmesini
önleme ve muhafazasını sağlama amacıyla, uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik
tüm teknik ve idari tedbirleri almaktadır.
Bu metnin hedef kitlesi, Şirketimiz çalışanları veya Şirketimize iş başvurusu yapmış olan
çalışan adayları dışındaki, Şirketimiz tarafından kişisel verileri işlenen tüm gerçek kişilerdir.
Kişisel Veri : Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi.
Veri Sorumlusu Ünvanı :BİYOTIP LABORATUVARI
KİŞİSEL VERİLERİ İŞLEME VE AKTARMADAKİ AMACIMIZ

-Sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi ile kanunlarla sair yönetmelikler
nazarında mevcut görev ve sorumluluklarımız.
-Kamu sağlığının korunması,
-Tıbbî teşhis,tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi,
-Yardımcı sağlık hizmetleri
Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi Ve Mahremiyetinin Sağlanması Hakkında Yönetmelik
Resmi Gazete: 20.10.2016 – 29863: Madde 7 – (1) Kişisel sağlık verileri; kamu sağlığının
korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık
hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü
altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası
aranmaksızın işlenebilir.

Kurumumuzu Ziyaret Ettiğiniz Takdirde Kayıt Altına Alınabilecek Olan Kişisel
Verileriniz
- Hasta Bilgi formu(Ad, Soyad, T.C. kimlik numarası , pasaport numarası veya geçici T.C.
kimlik numarası ,doğum yılı, Cinsiyet, Telefon numarası vb.)
- Laboratuvar istek formu ve
- Sonuç raporları
- Elektronik posta adresi,
- Sair iletişim verileri,
- Mektup veya sair vasıtalar aracılığı ile tarafımızla iletişime geçildiğinde elde edilen kişisel
veriler
- Banka hesap numarası,

- IBAN numarası,
- Faturalama bilgileri gibi finansal verileri;
- Özel sağlık sigortasına ilişkin verileri
- Sağlık kurumunun ziyaret edilmesi halinde güvenlik ve denetim amaçlı tutulmakta olan
kamera kayıtları görüntüleri, Resmî Gazete Tarihi: 27.03.2002 Resmî Gazete Sayısı: 24708
Özel Hastaneler Yönetmeliği: Hasta mahremiyeti dikkate alınmak kaydıyla, ortak kullanım
alanları kamera kayıt sistemi ile kayıt altına alınır ve kamera görüntüleri en az bir ay süre ile
saklanır.)
- Kurumumuza yapılan iş başvuru formları
- Kurumda çalışan kişilere ait özlük dosyaları,dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın tıbbî
teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi sırasında veya bunların bir sonucu olarak
elde edilen her türlü veriniz.
KİŞİSEL VERİLERİNİZİN KORUNMASI:

Tarafımızca elektronik ve fiziksel ortamda kayıt altına alınan tüm kişisel verileriniz; Özel
Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenmesinde Veri Sorumlularınca Alınması Gereken Yeterli
Önlemler" ile ilgili Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 31/01/2018 Tarihli ve 2018/10 Sayılı
Kararı madde 3 ve madde 4 Kapsamına uygun olan sistem ve şartlarda korunmaktadır.
İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİNİZ AKTARILABİLECEĞİ KURUMLAR:

- Sağlık Bakanlığı
- SGK
- Anlaşmalı Laboratuvar Firması
- Özel Sigorta Şirketleri
- Hastane Bilgi Yönetim Sistem Sağlayıcıları.

KVKK’nın 11. maddesi gereği haklarınız;
-İşlenip işlenmediğini öğrenme,
-İşlenmişse bilgi talep etme,
-İşlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
-Yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme,
-Eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme,
-KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme,
-Aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (e) ve (f) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini
-isteme,
-Münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya
çıkmasına itiraz etme,
-Kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep
etme haklarına sahipsiniz.
KVK Kanunu’nun 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak
ile ilgili talebinizi, yazılı olarak veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer
yöntemlerle Şirketimize iletebilirsiniz.

KİŞİSEL VERİ SAHİBİ BAŞVURU
Kişisel Veri Sahibi, Kişisel verileri ile ilgili talebini KVK Kurulu tarafından ayrı bir yöntem
belirlenmesi halinde bu yöntem ile veya iletişim adresi: Fethiye Mahallesi, İnceler Sokak
No:7/A, (Rentıp Hastane Aralığı), 16140 Nilüfer/BURSA adresine yazılı ve ıslak imzalı olarak
ya da info@hes03.kep.tr kayıtlı elektronik posta adresimize güvenli elektronik imza ile
imzalanmış olarak gönderebilecektir.
Kişisel Veri Sahibi yukarıda belirtilen hakları kullanmak için yapacağı ve kullanmayı talep ettiği
hakka ilişkin açıklamaların içeren başvuruda; talep edilen hususun açık ve anlaşılır olması,
talep edilen konunun başvuranın şahsı ile ilgili olması veya başkası adına hareket ediliyor ise
bu konuda özel olarak yetkili olması ve bu yetkinin belgelendirilmesi, ayrıca başvurunun kimlik
ve adres bilgilerini içermesi ve başvuruya kimliğini tespit edici belgelerin eklenmesi
gerekmektedir.

