KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU (KVKK) GEREĞİ
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA ZİYARETÇİ AYDINLATMA METNİ
Bir Adım Sağlık Eğitim Araştırma Danışmanlık Sağlık Hizmetleri ve Tic. A.Ş. (Bir Adım Sağlık) olarak;
veri sorumlusu sıfatıyla,
* İşleme amacı ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde,
* Duruma göre bizim talep ettiğimiz ve/veya sizlerin bizimle paylaşmış olduğunuz kişisel verilerinizin,
* İşlenmelerini gerektiren amaç çerçevesinde;
Kaydedileceğini, depolanacağını, muhafaza edileceğini, yeniden düzenleneceğini, kanunen bu kişisel verileri talep
etmeye yetkili olan kurumlar ile paylaşılacağını ve KVKK’nın öngördüğü şartlarda, sadece yurtiçinde şirketimize güvenlik
hizmeti veren şirkete aktarılacağını ve KVKK’da sayılan sair şekillerde işlenebileceğini bildiririz.
1- Tarafımızca ziyaretçilere ilişkin işlemeye konu olabilecek kişisel veriler aşağıdaki gibidir.
Ziyaretçilerin;
* Adı, soyadı,
* Kapalı devre güvenlik kamerası görüntüleri,
* Giriş Çıkış Kayıtları
* İmza
* Ve ziyaret ettiği kişiye ait kayıtlar
2- Ziyaretçi verilerinin işlenme amaçları aşağıdaki gibidir.
Bir Adım Sağlık tarafından kişisel verileriniz aşağıda belirtilen amaç ve hukuki sebepler gibi olmayan amaç ve sebeplerle
işlenebilir.
* Resepsiyon/sekreterya/giriş bölümünde ziyaretçi kaydının alınması
* Şirket, ziyaretçi ve çalışan güvenliğinin sağlanması, fiziksel güvenlik prosedürleri gereği, operasyon alanları, çalışanların
kişisel eşyalarının yerleştirildiği dolaplar, yangın kaçış noktaları, bina/bölüm giriş-çıkış noktaları ve dinlenme odalarında
yerleştirilen kameralarla çalışan ve şirketi ziyaret eden kişilerin kamera kaydı alınmaktadır.
Kişisel verileriniz, ilgili mevzuatta belirtilen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilecektir.
3-

Ziyaretçi verilerinin yurtiçindeki üçüncü kişilerle paylaşılması
Şirketimize güvenlik hizmeti veren tedarikçi firma ile 3. kişi ziyaretçi verileri paylaşılmaktadır.

4-

KVKK’NIN 11. MADDESİ GEREĞİ İLGİLİ KİŞİ SIFATI İLE HAKLARINIZ NELERDİR?
KVKK ’nın 11. maddesi gereği kişisel verileriniz ile ilgili; ŞAHSEN VEYA AŞAĞIDAKİ POSTA ADRESİNE BAŞVURARAK
* Şirket’in hakkınızda kişisel veri işleyip işlemediğini öğrenmek, eğer işlemişse, buna ilişkin bilgi talep etmek,
* Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığı öğrenmek,
* Kişisel verilerin yurtiçi veya yurtdışına aktarılıp aktarılmadığı ve kimlere aktarıldığını öğrenmek hakkına sahipsiniz.
* Ayrıca, Şirket’ten yanlış ve eksik kişisel verilerinizin düzeltilmesini ve verilerinin aktarıldığı veya aktarılmış olabileceği
alıcıların bilgilendirilmesini talep etme hakkınız vardır.
* Kişisel verilerinizin KVKK madde 7’de öngörülen şartlar çerçevesinde verilerinizin silinmesini ve yok edilmesini Şirketten
talep edebilirsiniz. Aynı zamanda verilerin aktarıldığı veya aktarılabileceği 3. kişilerin söz konusu silme, yok edilme
düzeltme hususlarında bilgilendirilmelerini talep edebilirsiniz.

* Münhasıran bir otomatik sistem kullanılarak oluşturulmuş kişisel veri analizinizin sonuçlarına bu sonuçlar çıkarlarınıza
aykırıysa itiraz edebilirsiniz
* Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep
edebilirsiniz.
•

Başvurunuzda yer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre en geç otuz (30) gün içinde, olarak sonuçlandırılacaktır.

•

BAŞVURULARINIZDA KULLANABİLECEĞİNİZ İLETİŞİM BİLGİLERİ ŞU ŞEKİLEDİR.
Posta Adresi: Bir Adım Sağlık Eğitim Araştırma Danışmanlık Sağlık Hizmetleri ve Tic. A.Ş.. – Öğretmen Haşim Çeken Cd.
No:3A 34360 Şişli / İstanbul e-posta Adresi: kvkk@biradimsaglik.com

