Sağlık Meslek Mensubu Aydınlatma Metni
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ve ilgili mevzuata göre; işbu aydınlatma
metni, Er-Kim İlaç San. ve Tic. A.Ş. (“Şirket”) ile sağlık meslek mensubu arasında Konuşmacı /Danışman
Sözleşmesi veyahut Bilimsel Etkinliklere Katılım Desteğine Dair Sözleşme akdedilmesi durumlarında
kimlik, iletişim, özgeçmiş, meslek, unvan bilgileriniz gibi tarafınızca sağlanan kişisel verilerinizin
Şirketimizce özenle ve gizlilik içinde, aşağıda gösterilen amaç ve hukuki sebepler çerçevesinde
işlenmesi sebebiyle Şirketimizin aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirilmesi amacıyla hazırlanmış
ve bilginize sunulmuştur.
Elde edilen kişisel verileriniz, Şirketimizin gerçekleştirdiği ve/veya sponsor olduğu kongre,
sempozyum, bilimsel ve eğitsel toplantılara başvuru, giriş ve katılımınız için gerekli organizasyonun
yapılabilmesi, konaklama/ulaşım/yemek işlerinin görülebilmesi, gerekli durumlarda Sağlık Bakanlığı
Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu nezdinde gerekli değer aktarımı bildirimi ve diğer bildirimlerin
yerine getirilmesi amaçlarıyla sınırlı olarak, KVKK Madde (5)(2)(c)’de belirtilen “bir sözleşmenin
kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel
verilerin işlenmesinin gerekli olması” ve KVKK Madde (5)(2)(ç)’de belirtilen “veri sorumlusu Şirketin
hukuki yükümlülüğünün yerine getirilmesi için zorunlu olması” hukuki sebeplerine dayalı olarak
işlenecek ve “Beşeri Tıbbi Ürünlerin Tanıtım Faaliyetleri Hakkında Yönetmelik” uyarınca Türkiye İlaç ve
Tıbbi Cihaz Kurumu’na bildirim tarihine kadar ve bildirim tarihinden sonraki beş yıl boyunca güvenli
elektronik veya fiziki ortamlarda gerekli tedbirler alınarak saklanacaktır.
Söz konusu amaçların yerine getirilmesi için, kişisel verileriniz yukarıda gösterilen hukuki sebeplere
dayalı olarak, “Beşeri Tıbbi Ürünlerin Tanıtım Faaliyetleri Hakkında Yönetmelik” ve ilgili Kılavuz gereği
Sağlık Bakanlığı ve/veya Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu’na, yetkili kamu kurum
ve kuruluşlarına, faaliyetlerimizi yürütebilmek amacıyla yurt içinde ve yurt dışında destek hizmeti
alınan firmalara (kongre firmaları, turizm acenteleri, vize danışmanlık merkezi vs.), yasal sınırlamalar
çerçevesinde bağımsız denetim şirketlerine aktarılabilecek; sayılan yetkili kişiler dışında hiçbir surette
üçüncü kişilere aktarılmayacaktır. Şirketimiz içinde ise, konu ile yetkili kişiler güvenlikle bağlantılı
olmak kaydıyla bu verilerinize erişebilecektir.
Kişisel verileriniz, iş ilişkisinin sona ermesini ve kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin
ortadan kalkmasını müteakip, Kanun’un ve/veya ilgili diğer mevzuatın öngördüğü yasal saklama ve
zamanaşımı süreleri ile (hangisi daha uzun ise) sınırlı olmak üzere saklanacak, bu süreler sona
erdiğinde Şirketimiz tarafından kanuna uygun şekilde silinecek, yok edilecek veya
anonimleştirilecektir.
İşbu form kapsamında işlenen kişisel verilerinize ilişkin daha detaylı bilgi için Er-Kim İlaç Sanayi ve
Ticaret Anonim Şirketi Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Hakkında Politika (https://www.erkim.com.tr/kvkk )’yı inceleyebilirsiniz.
Şirketimize verdiğiniz söz konusu kişisel verilerinize erişim, bunları düzeltme ve silme talebinde
bulunmak ve KVKK m.111’de sayılı haklarınızı kullanmak için kvkk@er-kim.com.tr adresine elektronik
posta göndermeniz ya da Şirketimizin merkez adresine yazılı olarak başvuruda bulunmanız yeterli
olacaktır.
İşbu metin ile kişisel verilerinizin yukarıdaki amaç ve vasıtalar doğrultusunda işleneceği hususunda
usulüne uygun bir şekilde bilgilendirildiğinizi beyan ve taahhüt etmektesiniz.

Herkes, veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili; a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, b) Kişisel
verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun
kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri
bilme, d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, e) 7 nci
maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, f) (d) ve (e)
bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, g) İşlenen
verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun
ortaya çıkmasına itiraz etme, ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde
zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir.
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