İLETİŞİM AYDINLATMA METNİ
Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVKK”) 10. maddesi ile
Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ
doğrultusunda veri sorumlusu olarak Özel Prof. Dr. M. Turan Çetin Tüp Bebek Merkezi Ltd. Şti. (“Özel
Prof. Dr. M. Turan Çetin Tüp Bebek Merkezi” olarak anılacaktır.) tarafından hazırlanmıştır.
Özel Prof. Dr. M. Turan Çetin Tüp Bebek Merkezi olarak kişisel verilerinizin korunmasına önem veriyoruz. Bu nedenle sizleri
işlediğimiz kişisel verileriniz hakkında bilgilendirmek isteriz.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMACI VE HUKUKİ SEBEBİ
Kişisel verileriniz, KVKK ve ikincil düzenlemelere uygun olarak işlenmektedir. Bu doğrultuda web sitemizin iletişim
bölümünden biz ile iletişime geçmeniz suretiyle tarafımızca işlenen “ad, soyad, telefon numarası” verileriniz; size geri dönüş
yapılabilmesi, iletişime geçtiğiniz konu hakkında yardımcı olunabilmesi, randevu oluşturulabilmesi amaçlarıyla KVKK’nın 5/2c maddesi uyarınca “bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına
ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması” hukuki sebebine dayanılarak işlenmektedir.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN AKTARILACAĞI KİŞİLER VE AKTARILMA AMACI
Web sitemizin iletişim bölümünden iletişime geçmeniz suretiyle tarafımızca işlenen kişisel verileriniz, yukarıda sayılan
amaçlar doğrultusunda iş ortaklarımız, çalışanlarımız ve hukuki bir uyuşmazlık olması halinde yetkili kişi kurum ve
kuruluşlarla KVKK’ya uygun olarak yalnızca yurtiçinde paylaşılabilmektedir.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLANMA YÖNTEMLERİ
Özel Prof. Dr. Turan Çetin Tüp Bebek Merkezi tarafından kişisel verileriniz, web sitesindeki iletişim bölümündeki ilgili
alanları doldurmanız suretiyle tamamen veya kısmen otomatik yolla işlenmektedir. Bunun yanı sıra web sitesinde
belirttiğimiz telefon numarası üzerinden doğrudan biz ile iletişime geçmeniz halinde de aynı kişisel verileriniz telefon yoluyla
toplanmaktadır.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN SAKLANMASI
Kişisel verileriniz KVKK’nın 5/2-c maddesine dayanılarak işlenecek ve muhafaza edilecektir. Bu kapsamda kişisel verileriniz
yukarıda belirtilen amaç ve yöntemlerle işlenecek olup KVKK’ya uygun olarak muhafaza edilecektir.

KİŞİSEL VERİLERİNİZE İLİŞKİN HAKLARINIZ
Kişisel verisi işlenen gerçek kişi olarak Özel Prof. Dr. M. Turan Çetin Tüp Bebek Merkezi’ne başvurarak;
*Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
*Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
*Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
*Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
*Kişisel verilerilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan
işlemlerin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
*Kişisel verilerinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu
kapsamda yapılan işlemlerin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
*İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun çıkmasına
itiraz etme,
*Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme
haklarına sahipsiniz.
Yukarıda sayılan haklarınıza ilişkin taleplerinizi Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de öngörülen
başvuru usullerine uygun olarak tarafımıza iletmeniz durumunda niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde
ücretsiz olarak sonuçlandıracağız. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde, Kurulca belirlenen tarifedeki ücreti
talep edebileceğiz.

Kanun kapsamındaki haklarınızı kullanabilmek için;
KEP yöntemiyle erişmek için tupbebek@hs02.kep.tr KEP adresine,
Yazılı talepleriniz için 100. yıl mahallesi 85017. Sokak No:9/A, 01360 Çukurova/Adana adresine başvurabilirsiniz.
Özel Prof. Dr. Turan Çetin Tüp Bebek Merkezi tarafından kişisel verilerimin işlenmesi ve aktarılması süreçlerine ilişkin
yöntem, amaç ve hukuki sebepler ile sahip olduğum haklar konusunda bilgilendirildim.

