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SIEMENS HEALTHCARE SAĞLIK A.Ş.  

 KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİNE İLİŞKİN 

DİĞER TIBBİ EKİPMAN DESTEK HİZMETLERİ ALIMI 

 ÜÇÜNCÜ TARAF AYDINLATMA METNİ 

 

 

Siemens Healthcare Sağlık Anonim Şirketi (“Siemens Healthcare” veya “Şirket”) veri sorumlusu 

sıfatıyla, Rönesans İşletme Hizmetleri Danışmanlığı A.Ş (“Rönesans İşletme”) ile arasındaki “Diğer 

Tıbbi Ekipman Destek Hizmetleri Alımı Sözleşmesi” kapsamındaki yükümlülüklerini ifa etmek 

amacıyla, Rönesans İşletme’nin sözleşme imzaladığı üçüncü taraf gerçek kişi tedarikçi veya üçüncü 

taraf tüzel kişi tedarikçilerin gerçek kişi çalışanlarının yazılı yahut sözlü olarak elde edilen kişisel 

verilerini, işbu Aydınlatma Metni’nde belirtilen amaçlar doğrultusunda işlemektedir.  

Kişisel verilerinizin işlenme amaçlarında, aktarımlarında, veri toplamanın yöntem ve hukuki sebebinde 

herhangi bir değişiklik olması ve gerekli görülen hallerde  işbu Aydınlatma Metni revize edilebilir. İlgili 

metnin revizyonlarının https://www.siemens-healthineers.com/tr/aydinlatma-metni’den  takip edilmesi 

mümkündür.  

1. Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları 

 

Üçüncü taraf gerçek kişi tedarikçi veya üçüncü taraf tüzel kişi tedarikçilerin gerçek kişi çalışanlarından 

kimlik, iletişim, lokasyon, özlük, sağlık, ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbirleri ve bu başlıklara 

girmeyen diğer verileri (imzalanan sözleşmeler üzerinde bulunan diğer kişisel veriler, geçici 

görevlendirme, mahal vs) fiziksel veya elektronik ortamlarda saklanmak üzere Rönesans İşletme’nin, 

Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi’ne (“OSGB”) iletilmek üzere işlenmektedir.  

 

2. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebepler 

Kişisel verilerinizin işlenmesindeki hukuki sebepler, verinin kategorisine göre değişmekte olup özel 

nitelikli kişisel verileriniz, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun (“KVK Kanun”) 6. 

Maddesinin 2. Fıkrası kapsamında “ilgilinin açık rızası”;  diğer kişisel verileriniz ise Kişisel Verilerin 

Korunması Kanunu 5. Maddesinin 1. Fıkrası kapsamında “ilgilinin açık rızası” ve 2. Fıkrası kapsamında 

“kanunlarda açıkça görülme”, “bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması 

kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenebileceği”,  “veri sorumlusunun hukuki 

yükümlülüğünün yerine getirilebilmesi için zorunlu olması” şeklinde belirtilen hukuki sebeplere 

dayanılarak otomatik olan ya da otomatik olmayan yöntemlerle işlenmekte ve fiziksel veya elektronik 

ortamda toplanmaktadır. 

3. Kişisel Verilerin Üçüncü Kişilere Aktarılması ve Aktarım Amacı 

Yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda kişisel verileriniz, Şirketimiz’in Rönesans İşletme ile olan 

sözleşmesel ilişki gereği, Rönesans İşletme’nin OSGB birimine, Rönesans İşletme’nin alt 

yüklenicilerine ve/veya alt işverenlerine, verilerin bulut ortamında saklanması hizmetini aldığı yurt 

içindeki/yurt dışındaki kişi ve kurumlara, iştiraklerine ve bağlı ortaklıklarına, tedarikçilerine, topluluk 

şirketlerine ve yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına olmak üzere yurt içi yahut yurt dışına 

aktarılmaktadır. Verilerin aktarılma amaçları, 2. Maddede belirtilen işlenme amaçları ile paralellik 

göstermektedir. 

4. Veri Sorumlusuna Başvuru Yolları ve Sahip Olduğunuz Haklar  

KVK Kanunu’nun 11. maddesi uyarınca, Şirketimize başvurarak kişisel verileriniz hakkında aşağıdaki 

konulara ilişkin taleplerde bulunabilirsiniz: 

https://www.siemens-healthineers.com/tr/aydinlatma-metni’den
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a.  Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme, 

b. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,  

c. Kişisel verilerinin işlenme amacı ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını 

öğrenme,  

d. Kişisel verilerinin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme, 

e. Kişisel verilerinin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve 

bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 

f. Kişisel verilerinin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde bunların 

silinmesini, yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan 

işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 

g. İşlenen kişisel verilerinin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle 

veri sahibinin aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, 

h. Kişisel verilerinin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın 

giderilmesini talep etme.  

Şirketimiz, KVK Kanunu’ndan doğan taleplerinizi 

“https://cdn0.scrvt.com/39b415fb07de4d9656c7b516d8e2d907/8c5457f654265857/d23b8e696e48/Eri

-im-Hakk--Formu.pdf ”  linkinde yer alan formu doldurarak Şirket’imizin Yakacık Cad. No:111, 34870, 

Kartal/İstanbul adresine posta yoluyla iletebilirsiniz. Şirketimiz, KVK Kanunu’nun 13. maddesine 

uygun olarak, başvuru taleplerinizi, talebin niteliğine göre ve en geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak 

sonuçlandıracaktır. Talebin reddedilmesi halinde, ret nedeni/nedenleri tarafınıza yazılı olarak veya 

elektronik ortamda gerekçeleriyle bildirilir.  

Verilerinizin Şirketimiz nezdinde hassasiyetle korunduğunu belirtir bize duyduğunuz güven için 

teşekkür ederiz. 

Saygılarımızla, 

Siemens Healthcare Sağlık A.Ş 
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