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I. Veri Sorumlusunun Kimliği  

İşbu Aydınlatma Metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVK Kanunu”) 10. Maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün 
Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ uyarınca, veri sorumlusu sıfatıyla Ahmet Yesevi Mah. Sanayi Cad. No: 523/H 
Nilüfer/Bursa adresinde mukim, S.S. Bursa Eczacılar Üretim Temin ve Dağıtım Kooperatif tarafından hazırlanmıştır. Kişisel Verileriniz; veri 
sorumlusu olarak tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir. 

II. İşlenen Veri Kategorileri ve Örnek Veri Türleri 

Aşağıda belirtilen kişisel verileriniz, bu verileri Şirket/lere açıklamanıza konu olan ve aşağıda sıralanan amaçlar ve hukuki sebepler başta 
olmak üzere amaçlarla doğru orantılı olarak; Kanun’un 4., 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dâhilinde 
işlenebilecektir: 

 

III. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği 

Toplanan kişisel verileriniz; yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda ve bu amaçların yerine getirilmesi ile sınırlı 
olarak; Kooperatifimizin bağlı ortaklıklarına (B.E.K. Sağlık Ürünleri Eğitim Turizm Emlak ve Danışmanlık Hizmetleri San. Tic. Ltd. Şti., Eczacılar 
Sigorta Ar. Hiz. Ltd. Şti., Bek Ebilgi Teknoloji Danışmanlık San. Tic. Ltd. Şti., Bek Kongre Turizm Fuar Organizasyon San. Tic. Ltd. Şti.,), hizmet 
satın aldığımız iş ortaklarımıza, yasal yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi amacıyla talep halinde kanunen yetkili kamu kurum ve 
kuruluşları ile özel kurumlara, aracılık/acentelik sıfatıyla faaliyet yürüten şirketlere, ana iş kolumuz olan kooperatif faaliyetlerimizi yürütmek 
üzere hizmet alınan 3. kişilere, işbirliği içerisinde olunan kurum kuruluşlara ve bağımsız denetim şirketlerine Kanun’un 8. maddelerinde 
belirtilen kişisel veri işleme şartları ve yukarıda belirtilen amaçlarla sınırlı olarak aktarılacaktır. 

 

Kişisel Veri Üst 
Kategorisi 

Kişisel Veri Alt 
Kategorisi 

Elde Etme Yöntemi Hukuki Sebebi Kişisel Verilerin İşlenme Amacı 

Kimlik Bilgileri 

Ad-Soyad; Eczane 
Adı 

İlgili Kişiden Fiziki Ortamda  

Kişinin temel hak ve 
özgürlüklerine zarar 
vermemek kaydı ile veri 
sorumlusunun meşru 
menfaati için veri 
işlemenin zorunlu olması 

Kooperatif ortaklığına ilişkin 
ortak adayları ile görüşme 
yapılması,  İş Geliştirme ve 
Müşteri İlişkilerinin Yürütülmesi 
Faaliyeti 

TCKN İlgili Kişiden Fiziki Ortamda  İlgili kişinin açık rızası 
İş Geliştirme ve Müşteri 
İlişkilerinin Yürütülmesi Faaliyeti 

Adres Bilgileri  İl, İlçe, Adres 

İlgili Kişinin Dışında Yetkili Kamu 
Kurumundan (Sağlık Bakanlığı 
TİTCK İlaç Takip Sistemi) 

Kişinin temel hak ve 
özgürlüklerine zarar 
vermemek kaydı ile veri 
sorumlusunun meşru 
menfaati için veri 
işlemenin zorunlu olması 

Kooperatif ortaklığına ilişkin 
ortak adayları ile görüşme 
yapılması,  İş Geliştirme ve 
Müşteri İlişkilerinin Yürütülmesi 
Faaliyeti 

Ekonomik ve 
Finansal Bilgiler 

Findeks Kredi 
Notu 

İlgili Kişiden Fiziki Ortamda İlgili Kişinin Açık Rızası 
İş Geliştirme ve Müşteri 
İlişkilerinin Yürütülmesi Faaliyeti 

Vergi Dairesi, 
VKN 

İlgili Kişinin Dışında Yetkili Kamu 
Kurumundan (Sağlık Bakanlığı 
TİTCK İlaç Takip Sistemi) 

Kişinin temel hak ve 
özgürlüklerine zarar 
vermemek kaydı ile veri 
sorumlusunun meşru 
menfaati için veri 
işlemenin zorunlu olması 

Kooperatif ortaklığına ilişkin 
ortak adayları ile görüşme 
yapılması,  İş Geliştirme ve 
Müşteri İlişkilerinin Yürütülmesi 
Faaliyeti 

Lokasyon ve 
Takip Bilgileri 

GLN kodu, 
Konum 

İlgili Kişinin Dışında Yetkili Kamu 
Kurumundan(Sağlık Bakanlığı 
TİTCK İlaç Takip Sistemi) 

Kişinin temel hak ve 
özgürlüklerine zarar 
vermemek kaydı ile veri 
sorumlusunun meşru 
menfaati için veri 
işlemenin zorunlu olması 

Kooperatif ortaklığına ilişkin 
ortak adayları ile görüşme 
yapılması,  İş Geliştirme ve 
Müşteri İlişkilerinin Yürütülmesi 
Faaliyeti 
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IV. Kişisel Verilerin Yurtdışına Aktarılması 

Yukarıda sayılan kişisel verilerinizde işleme amacı “İş Geliştirme ve Müşteri İlişkilerinin Yürütülmesi Faaliyeti” olarak belirtilenler işbirliği 
içerisinde olunan gerçek veya tüzel kişilerimiz tarafından bulut ortamlarında muhafaza edilmektedir. Bu durumda, sizin yukarıda 2. 
maddede belirtilen kişisel verileriniz Şirketimiz tarafından işlenmekle birlikte ayrıca işbirliği içerisinde olunan ve hizmet satın alınan 3. kişiler 
tarafından bulut hizmeti sağlayıcısı üzerinden -kullanılan programların yurtdışı kaynaklı olmaları sebebiyle- zorunlu olarak ve gerektiği 
ölçüde açık rızanız alınarak Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve yukarıda belirtilen amaçlarla sınırlı olarak 
yurt dışına aktarılmaktadır.  

V. Verisi İşlenen İlgili Kişi Ozlarak Kanun’un 11. Maddesinde Sayılan Haklarınız  

KVK Kanunu’nun 11. maddesi uyarınca ilgili kişiler;  

(i) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,  
(ii) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,  
(iii) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,  
(iv) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,  
(v) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,  
(vi) KVK Kanunu 7. maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,  
(vii) (v) ve (vi) maddeleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,  
(viii) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya 

çıkmasına itiraz etme,  
(ix) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.  

haklarına sahiptir. 

Kişisel veri sahipleri olarak, yukarıda belirttiğimiz haklarınız kapsamındaki taleplerinizi, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul Ve Esasları Hakkında 
Tebliğ uyarınca yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da Şirketimize daha önce 
bildirilen ve şirketimiz sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle Şirketimize iletebilirsiniz. Belirtilen 
yöntemlerle taleplerinizi bize iletmeniz durumunda, Şirket talebinizin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde 
sonuçlandıracaktır. Başvurunuza yazılı olarak cevap verilecekse, on sayfaya kadar ücret alınmaz. On sayfanın üzerindeki her sayfa için 1 Türk 
Lirası işlem ücreti alınabilecektir. Başvuruya cevabın CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde Şirketimiz tarafından talep 
edilebilecek ücret kayıt ortamının maliyetini geçemez. 

 

Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin yukarıdaki aydınlatma metni ile S.S. Bursa Eczacılar Üretim Temin ve Dağıtım Kooperatifi tarafından 
aydınlatıldığımı ve Şirket tarafından işlenen kişisel verilerimde herhangi bir değişiklik olması durumunda bu değişikliği en kısa sürede 
Şirket’e bildireceğimi, kabul beyan ve taahhüt ederim. 

Verisi İşlenen İlgili Kişinin Adı Soyadı: 

Tarih: 

İmza: 

 

 

AÇIK RIZA BEYANI İMZA 

Kimlik bilgilerimden TCKN bilgilerimin, ekonomik ve finansal bilgilerimden findeks kredi notu bilgilerimin 
KVK aydınlatma metninde belirtilen İş Geliştirme ve Müşteri İlişkilerinin Yürütülmesi Faaliyeti sürecinin 
yürütülmesi amacıyla Bek tarafından işlenmesine açık rıza veriyorum. 

 

KVK aydınlatma metninde yer alan kişisel verilerimin iş geliştirme ve müşteri ilişkilerinin yürütülmesi 
faaliyeti amaçlarıyla işbirliği içerisinde olunan 3. Kişiler vasıtası ile yurtdışına aktarılmasına açık rıza 
veriyorum. 

 

Tarafınıza kişisel verilerini iletmiş olduğum üçüncü kişileri KVKK’ya uygun bir şekilde bilgilendirdiğimi ve 
kendilerinin açık rızasını aldığımı taahhüt ederim. 

 


