ÖZEL PROF. DR. M. TURAN ÇETİN TÜP BEBEK MERKEZİ

MAHREMİYET POLİTİKASI
İşbu aydınlatma metni, veri sorumlusu Özel Prof. Dr. M. Turan Çetin Tüp Bebek Merkezi Ltd. Şti.
(“Şirket”) tarafından 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu(“KVKK”) m.10’da düzenlenen
aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirilmesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine
Getirilmesinde Uyulacak Usul Ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla Şirket
tarafından hazırlanmıştır.
Belirtmek isteriz ki, veri sorumlusu olarak web sitesi ziyaretçilerimizin kişisel verilerinin
işlenmesinde büyük hassasiyet göstermekteyiz.
KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI:

Sitemizi ziyaret etmeniz nedeniyle IP adresiniz, ziyaret ettiğiniz sayfa ve ziyaret zamanınız
hakkındaki bilgiler yetkili kurum ve kuruluşlara bilgi vermek amacıyla işlenmektedir.
İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILACAĞI KİŞİLER VE AKTARILMA AMAÇLARI:

Kişisel verileriniz kanunen bilgi vermek zorunda olmamız nedeniyle yetkili kurum ve kuruluşlara
aktarılmaktadır.
KİŞİSEL VERİLERİ TOPLAMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ:

Kişisel verileriniz KVKK’nın 5/2-a maddesinde öngörülen kanunlarda öngörülmesi(5651 sayılı
kanun) hukuki sebebine dayanılarak sitemizi ziyaret ettiğiniz anda tamamen veya kısmen otomatik
yolla toplanmaktadır.
İş bu aydınlatma metninin hükümlerini gerektiği zaman değiştirme hakkını saklı tutmaktayız.
Güncel aydınlatma metni üzerinde gerçekleştirilmiş olan her türlü değişiklik sitede yayınlanmakla
birlikte yürürlük kazanacaktır.
KVKK M.11 KAPSAMINDAKİ HAKLARINIZ:

*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 verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu
kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
*KVKK’ya 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 verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini
isteme,
*İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir
sonucun ortaya çıkması durumunda buna itiraz etme,
*Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın
giderilmesini talep etme.
Sayılan haklarınıza yönelik başvurularınızı Veri Sorumlusuna Başvuru Usul Ve Esasları Hakkında
Tebliğ’e uygun olarak https://www.tupbebekmerkezi.net/ adresinde yer alan Veri Sorumlusuna
Başvuru Formu ’nu doldurarak tarafımıza iletebilirsiniz.
Talebiniz mümkün olan en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak
sonuçlandırılacaktır.
Talebinize konu işlemin ek bir maliyet gerekmesi durumunda, Kişisel Verileri Koruma Kurulu
tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir

