
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU UYARINCA AYDINLATMA METNİ 

 
Değerli Site Ziyaretçilerimiz,  

Gizlilik Kurallarımız, İletişimler, Site Kullanım Şartları ve Kişisel Verilerinizin İşlenmesi ile ilgili 
uygulamalarımız ve Kisisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamındaki haklarınız hususunda sizleri 
bilgilendirmek isteriz. 

Veri sorumlusu Araştırmacı İlaç Firmaları Derneği ( “Dernek”) olan, www.biyoteknolojikilaclar.net 
sitemizden ("Web Sitesi") “Biyoteknolojik İlaçlar” isimli kitabın gönderimi konusunda talepte 
bulunanların (bundan böyle kısaca Ziyaretçi diye anılacaktır) bilgilerinin gizliliği,  kişisel verilerin 
korunması, saklanması, işlenmesi-kullanımı-imhası, ticari elektronik iletişimler ve diğer hususlarda, 
aşağıda esasları belirtilen Gizlilik Kuralları-Politikası ve Uygulama-Kullanım Şartları geçerlidir. 

KİŞİSEL VERİLERİN HANGİ AMAÇLA İŞLENECEĞİ 

Toplanan kişisel verileriniz, derneğimiz tarafından yönetilen web sitesi üzerinden ücretsiz olarak 
sunulan “Biyoteknolojik İlaçlar” isimli kitabın tarafınıza ulaştırılması, ürünün hitap ettiği müşteri 
kitlesinin tespit edilmesi ve tarafınızca ayrıca onay verilmesi halinde kitap ile ilgili etkinlik ve 
duyurulardan haberdar olunması amaçlarıyla 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen 
kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında işlenecektir.  

İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİN KİMLERE VE HANGİ AMAÇLA AKTARILABİLECEĞİ 

Kişisel verileriniz, KVKK md. 5/f.2'de öngörülen diğer hallerde, derneğimizle veya yasal bir zorunluluk 
gereği bu verileri talep etmeye yetkili olan kamu kurum veya kuruluşları ile ve yeterli önlemler alınmak 
kaydıyla,  kitabın tarafınıza ulaştırılması amacıyla kargo şirketi ile paylaşılabilecek ve ayrıca web sitesi 
servis sağlayıcılarının yurt dışında bulunması nedeniyle yurt dışına aktarılacak olup 6698 sayılı 
Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde 
paylaşılabilecektir. 

KİŞİSEL VERİ TOPLAMANIN YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ 

Kişisel verileriniz internet sitesinde yer alan ve sizlerin bilgi girişi yaptığı formlar aracılığıyla temin 
edilmektedir. Bu hukuki sebeple toplanan kişisel verileriniz 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde 
belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu Aydınlatma Metni’ninde belirtilen 
amaçlarla işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.  

KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN 6698 SAYILI KANUN’UN 11. MADDESİNDE SAYILAN 
HAKLARI 

Kişisel veri sahipleri olarak, talep ve başvurularınızı bize iletmeniz durumunda, Derneğimiz talep ve 
başvurunun niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde sonuçlandıracaktır. Ancak, 
işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi hâlinde, Derneğimiz tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulu 
tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Bu kapsamda kişisel veri sahipleri,  Derneğimizden;  

• Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, 
• Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, 
• Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, 
• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, 
• Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu 

kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 
• 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, 

işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok 
edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere 
bildirilmesini isteme,  



• İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi 
aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, 

• Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini 
talep etme,  haklarına sahiptir. 
6698 sayılı Kanun’un 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmakla 
ilgili talebinizi info@aifd.org.tr mail adresine iletebileceğiniz gibi Kişisel Verilerin Korunması 
Kurulunun belirlediği diğer yöntemlerle Derneğimize iletmeniz gerekmektedir. 

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ve kullanmak 
istediğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızla birlikte talebinizi 6698 sayılı Kanun’un 11. maddesinde 
belirtilen hangi hakkınızın kullanımına ilişkin olduğunu da belirterek bizlere iletmeniz; talebinize ilişkin 
başvurunuzun daha hızlı ve etkili bir şekilde cevaplandırılmasını sağlayacaktır.  
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