ZİYARETÇİ AYDINLATMA METNİ

Doküman No
Yürürlük Tarihi
Revizyon No
Revizyon Tarihi
Sayfa No

: KVKK-09
: 23.07.2019
: 00
: -:1/3

1. VERİ SORUMLUSU VE TEMSİLCİSİ
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun (“KVKK”) uyarınca, Sisoft Sağlık Bilgi
Sistemleri Limited Şirketi (“Sisoft Sağlık Bilgi Sistemleri” ya da “Şirket”) olarak, veri sorumlusu
sıfatıyla, siz ziyaretçilerimizin kişisel verilerini, 2. Madde de belirtilen amaçlar kapsamında;
•

Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma

•

Doğru ve gerektiğinde güncel olma

•

Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme

•

İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma

•

İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza
edilme

Kurallarına uygun bir şekilde işleyebilecek, kaydedebilecek, saklayabilecek, sınıflandırabilecek,
güncelleyebilecek ve mevzuatın izin verdiği hallerde, işlendikleri amaçla sınırlı olarak 3. kişilere
açıklayabilecek/aktarabilecek.
2. KİŞİSEL VERİLERİNİZİ HANGİ AMAÇLARLA İŞLİYORUZ
Sisoft Sağlık Bilgi Sistemleri tarafından elde edilen kişisel verileriniz, aşağıda belirtilen kapsam
dâhilinde işlenebilecektir.
•

Ziyaretçi kaydı oluşturulması,

•

Giriş ve çıkışların tespiti ve kontrolü amacıyla,

•

Şirket’in işyeri güvenliği sağlamaya yönelik hukuki yükümlülüğü ve meşru menfaati gereği,

•

Mevzuattan kaynaklı yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi,

•

İnternet hizmeti verilebilmesi amacıyla,
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3. HANGİ KİŞİSEL VERİLERİNİZİ İŞLİYORUZ
Şirketimiz tarafından, hizmet binamıza gelen ziyaretçilerimiz’ in aşağıda belirtilen kategorilerdeki
kişisel verileri işlenmektedir.
Kişisel Veri Kategorisi

Kişisel Veri Kategorisi Açıklama

Kimlik Bilgisi

Ad, Soyad

Görsel ve İşitsel Veri

Güvenlik kamera kayıtları

4. KİŞİSEL VERİ TOPLAMANIN YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ
Söz konusu kişisel veri, Kanunun 5. maddesinde yer alan “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 sebebine dayanarak otomatik ve otomatik olmayan yolla
işlenmektedir.
5. KİŞİSEL VERİLERİNİZİ NERELERE AKTARIYORUZ
Şirket tarafından yerleştirilen kameralardaki görüntü kayıtlarınız ve vermiş olduğunuz kimlik
bilgileriniz (Ad-Soyad) veri sorumlusu sıfatıyla Sisoft Sağlık Bilgi Sistemleri tarafından tutulmakta
ve işlenmektedir. Kişisel verileriniz ilgisiz üçüncü kişilerle paylaşılmamaktadır. Söz konusu kişisel
veriler hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi veya ilgili mevzuatı gereği talep halinde adli makamlar
veya ilgili kolluk kuvvetlerine aktarılabilecektir.
6. KVK KANUNU’NUN 11. MADDESİ GEREĞİ İLGİLİ KİŞİ OLARAK HAKLARINIZ
Siz değerli ziyaretçilerimiz; haklarınıza ilişkin taleplerinizi www.sisoft.com.tr/tr/ adresindeki formu
doldurup imzalayarak, iletebilirsiniz. Sisoft Sağlık Bilgi Sistemleri, talebin niteliğine göre, talebi en
kısa sürede ve en geç otuz (30) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca
bir maliyeti gerektirmesi halinde, tarafımızca KVK Kurul’u tarafından belirlenen tarifedeki ücret
alınacaktır.
KVK Kanunu’nun 11. maddesi uyarınca sahip olduğunuz haklar aşağıdaki gibidir:
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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. 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,
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