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679/2016 SAYILI AB YÖNETMELİĞİNİN 13. MADDESİ VE 101/2018 SAYILI KANUN 

HÜKMÜNDE KARARNAME (KHK) İLE DEĞİŞİK GİZLİLİK YASASI UYARINCA BİLGİ FORMU 
 
Giriş  
Kedrion S.p.A. için gizliliğiniz ve kişisel verilerinizin güvenliği çok önemlidir. Bu nedenle, bu verileri azami 
özen ve dikkatle toplamakta ve işlemekte, ayrıca bu verilerin tamamen güvenli bir şekilde işlenmesini 
temin etmek üzere teknik ve yapısal önlemler almaktayız. 

 
2016/679 sayılı Avrupa Yönetmeliğinin (belgenin devamında “Yönetmelik” olarak ifade edilmektedir) 13. 
maddesi ve 101(2018 sayılı KHK ile değişik Gizlilik Yasası uyarınca, kişisel verilerin işlenmesinin, 
verilerinizin güvenliğini ve gizliliğini garanti altına almaya uygun yöntemlerle gerçekleştirildiğini; işleme 
sürecinin bu bilgi formunda ayrıntılı olarak açıklanan yöntemlerle IT ve/veya telematik cihazlar 
kullanılarak yürütüldüğünü bildiririz. 

 
Bu bilgi formu, Şirket tarafından sağlanan ve ayrıca Şirketin web sitesinde de bulunan özel bir formun 
doldurulması yoluyla Kedrion S.p.A tescilli tıbbi ürünleri hakkında kendi isteğiyle bilgi talebinde bulunan 
kişilerin kişisel verilerinin işlenmesiyle ilgilidir. 

 
Kişisel Veri İşleme Kontrolörü 

 

Kişisel verilerinizin işlenmesi, 2016/679 sayılı AB Yönetmeliği ve 101/2018 sayılı KHK ile değişik Gizlilik 
Yasası uyarınca, Veri İşleme Kontrolörü sıfatıyla Kedrion S.p.A. tarafından gerçekleştirilmektedir. 

 
Kişisel verilerinizin işlenmesiyle ilgili her türlü soru veya talebiniz için aşağıdaki iletişim noktalarına 
talepte bulunabilirsiniz: 

 
Veri İşleme Kontrolörü 

 
Kedrion S.p.A. 
Genel merkezi: Loc. Ai Conti Castelvecchio Pascoli (LU)  

İletişim eposta adresi: privacy@kedrion.com 

Veri İşleme Kontrolörü, kişisel verilerin korunmasına ilişkin yürütülen politika ve ilkeler hakkında iletişime 
geçilebilecek bir [Kişisel] Veri Koruma Yetkilisi (DPO) veya [çift dilli metin] tayin etmiştir. 

 
Veri Koruma Yetkilisinin iletişim bilgileri aşağıdadır: DPO@kedrion.com 

 

Veri türleri ve veri işleme amaçları 
 
Kedrion'un işlediği kişisel veriler; adınız, soyadınız, e-posta adresiniz, sabit telefon numaranız ve/veya 
cep telefonu numaranız gibi kimlik bilgileriniz ve belki de sağlığınıza ilişkin özel veri kategorileridir (AB 
Yönetmeliği madde 9). Bunlar, Kedrion S.p.A. tescilli tıbbi ürünler hakkında bilgi alma talebinizin 
Kontrolör tarafından yerine getirilebilmesi için gereklidir. 
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Kişisel verilerin iletimi ve dolaşımı 
Verilerinizin, Kedrion adına Şirketin tescilli tıbbi ürünleri hakkında kişilerin kendi isteğiyle yapmış olduğu 
bilgi edinme taleplerini yöneten ve 2016/679 sayılı AB Yönetmeliğinin 28.maddesi uyarınca usulünce 
[Veri Kontrolörü] olarak tayin edilmiş olan “Eureka InfoMed Srl Unipersonale”ya iletilmesi dışında 
iletilmeyeceğini veya dolaşıma sokulmayacağını bildiririz. 

 
Veri sağlama yükümlülükleri 

 

Sizinle ilgili olan ve kimliğinizi tanımlayan kişisel veriler, Kedrion S.p.A.'nın tescilli tıbbi ürünleri hakkında 
bilgi edinme talebinizin yerine getirilmesi için gereklidir. 

 
Veri işleme yöntemleri 

 
Sizinle ilgili verilerin işlenmesi, Kontrolörün özel talimatları çerçevesinde açıkça yetkilendirilmiş ve eğitim 
almış kişiler tarafından, hem elektronik hem de basılı kopya formatında, uygun yöntemler ve araçlar 
kullanılarak gerçekleştirilir. 

 
Veri işlemenin yasal dayanağı 
Veri işlemenin yasal dayanağı kişinin onayıdır. 

 
Verilerin saklanması 
Kişisel veriler, tarafınızca yapılan bilgi edinme taleplerinin yerine getirilmesi için gerekli olan süre kadar 
ve her durumda Şirketin veri saklama politikalarına uygun olarak saklanır. 

 
İlgili kişinin hakları 

 

Haklarınız, UE 679/2016 sayılı AB Yönetmeliği, madde 15-22’de ve bunun yanı sıra 101/2018 sayılı KHK 
ile değişik Gizlilik Yasası’nda öngörülen haklar olup bu haklar arasında örneğin şunlar sayılabilir: 

 
 kişisel verilerinize erişmek ve bunların kaynağını bilmek (veri işlemenin amaç ve hedefleri, 

verilerin iletileceği kişilere ait bilgiler, verilerinizin saklanma süresi veya bunun belirlenmesi için 
gerekli kriterler); 

 kişisel verilerinizi her zaman tam ve doğru olmalarını temin etmek üzere güncellemek veya 

düzeltmek; 

 kişisel verilerinizi veritabanlarından ve/veya Kontrolörün yedek arşivleri de dahil olmak üzere 
arşivlerden silmek; 

 belirli durumlarda, örneğin verilerin doğruluğuna itiraz etmeniz durumunda, Kontrolörün bu 
verilerin doğruluğunu teyit etmesi için gereken süre kadar kişisel verilerinizin işlenmesini 
kısıtlamak. 

 
Daha fazla bilgi edinmek ve her halükarda talebinizi göndermek için lütfen Kontrolör ile şu e-posta 
adresinden iletişime geçin: privacy@kedrion.com 

 

Özel durumunuzla ilgili nedenlerle, privacy@kedrion.comadresinden Kontrolöre bu yönde bir talep 
göndererek kişisel verilerinizin işlenmesine herhangi bir an itirazda bulunabilirsiniz (itirazınız haklı bir 
menfaate dayalıysa). 

 

Şikayetler 
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Diğer idari veya yasal prosedürler saklı kalmak kaydıyla, 2016/679 sayılı AB Yönetmeliğinde ve 
101/2018 sayılı KHK ile değişik Gizlilik Yasasında öngörülen şekilde, denetim makamlarına şikayette 
bulunabilirsiniz. 

 
Onay verilmesi 

 
Bu bilgi formunu aldıysanız ve içeriğini anladıysanız, Şirket tarafından sağlanan ve ayrıca Şirketin web 

sitesinde de bulunan özel formun doldurulması yoluyla göndermiş olduğunuz, Kedrion SpA tescilli tıbbi 
ürünleriyle ilgili kendi isteğinizle yapmış olduğunuz bilgi edinme talebinin işleme alınması için gereken 
kişisel bilgilerinizin ve sağlığınıza ilişkin verilerin işlenmesine onay vermenizi rica ediyoruz. 

 

o Evet, onay veriyorum 
o Hayır, onay vermiyorum 

İmza ve tarih 
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