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Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 10. 

maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve 

Esaslar Hakkında Tebliğ  kapsamında  veri  sorumlusu  sıfatıyla YKM SAĞLIK 

HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKETİ (İDEA AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI POLİKLİNİĞİ) 

tarafından  (Bundan böyle YKM   olarak anılacaktır) SİZ TEDARİKÇİLERİMİZE 

YÖNELİK aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmek üzere hazırlanmıştır. 

   

 Yapılan iş görüşmelerinde, talep etmiş olduğumuz ve bizimle veya aracı iş bulma 

firmaları ile bize iletilmek üzere paylaşmış olduğunuz kişisel verilerinizin, 

kaydedilebileceğini, depolanabileceğini, muhafaza edilebileceğini, yeniden 

düzenlenebileceğini, kanunen bu kişisel verileri talep etmeye yetkili olan kurumlar ile 

paylaşılabileceğini KVKK’da sayılan sair şekil ve usullerle işlenebileceğini, KVKK ve İmha 

Politikası’nda yazılı şartların gerçekleşmesi halinde kişisel verilerinizin yok edilebileceğini, 

silinebileceğini yahut anonim hale getirilerek imha edilebileceğini bildiririz. 

 

Şirketimizin alanları güvenlik kameraları vasıtasıyla ve bina güvenliğinin sağlanması 

amacıyla görüntü kaydı yapılmakta ve saklanmaktadır. 

 

Ayrıca, HES Kodunuz, Covid-19 salgınıyla mücadele kapsamında yetkili kamu kurum 

ve kuruluşlarının talimatlarına ve mevzuata uyarak, kamu düzeni, İş sağlığı ve güvenliğini 

tesis etmek, salgının yayılmasını önlemek maksadıyla  girişte sorgulanmakta, ancak 

kaydedilmemekte ve paylaşılmamaktadır. 

 

KVKK gereğince, YKM’ye sözlü, yazılı veya bilişim ortamında vermiş olduğunuz 

bilgiler, Taşeron çalışanları İSG talimatı formu bilgileriniz, kamera görüntüleri, elektronik, 

dijital ve teknik kanallar ile otomatik yada otomatik olmayan yollarla kanuna uygun olarak 

toplamakta ve KVKK 4ncü maddesinde belirtilen ilkelere uygun olarak, 5. maddesinde 

belirtilen kişisel veri işleme şartları ve iş süreçlerindeki karşılıklı amaçların gerçekleştirilmesi 

amacıyla işlenmektedir. Bu amaçlarla toplanan kişisel verileriniz ad soyad, T.C.Kimlik no, 

çalışılan firma bilgisi, telefon numarası, IP adresi, kamera görüntüleri, araç plakanız ve giriş-

çıkış saatleriniz, sağlık raporlarınız, eğitim ve İSG kayıtlarınız ve tarafınıza verilmiş giriş 

kartlarının log kayıtlarıdır.  

  İşbu veriler, Kanunun 5. maddesinde yer alan “veri sorumlusunun hukuki 

yükümlülüğünü yerine getirebilmesi  için zorunlu olması” ve “ilgili kişinin temel hak ve 

özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri 

işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebebine dayanarak aramızdaki Protokol ve sözleşmenin 

ifası maksadıyla otomatik ve otomatik olmayan  yolla işlenmektedir. 

Söz konusu kişisel veriler hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi veya ilgili mevzuatı 

gereği talep halinde adli makamlar veya ilgili kolluk kuvvetlerine aktarılabilecektir. 

Kişisel verileriniz, 1 (Yıl)  boyunca yukarıdaki amaçlar doğrultusunda saklanacaktır. 

Süre geçtikten sonra kişisel verileriniz YKM tarafından kişisel verilerin işlenmesi, korunması, 

saklanması ve imhası politikasına uygun şekilde veya talebiniz üzerine Kişisel Verilerin 

Korunması Kanunu ve ilgili yönetmelikler kapsamındaki yöntemler ile silinecek, yok edilecek 

ve/veya anonim hale getirilecektir 

 

 Kişisel Veri Sahibinin KVK Kanunu’nun 11. maddesinde Sayılan Hakları 
Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi, yazılı olarak Şirketimize 

iletmeniz durumunda Şirketimiz talebin niteliğine göre Kanun’da belirtilen süreler içerisinde 

sonuçlandıracaktır.Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;  

 Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, 
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 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, 

 KVK Kanunu’nun 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. 

 

KVK Kanunu uyarınca, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, 

yazılı olarak Şirketimize iletmeniz gerekmektedir. Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak 

için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile KVK Kanunu’nun 11. maddesinde belirtilen 

haklardan kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi; 

Şirketin internet adresinde bulunan ve insan kaynakları birimimizden de temin edebileceğiniz 

YKM.F.15/27 KVK talebi başvuru formunu (http://www.ideadentalclinic.com/kvkk) 

doldurup, formda belirtildiği gibi veya   üyeliğinizin teyit edildiği  elektronik posta üzerinden 

de şirketimize teslim edebilirsiniz. 

 

 İLETİŞİM BİLGİLERİ 
İletişim Linki: (http://www.ideadentalclinic.com/iletisim) 

 

            Adres: Topçular Mah, Rami Kışla Cd. No:40 D:44D, 34055 Eyüpsultan/İstanbul 

Kep adresimiz:  

            Telefon: (0212) 302 50 70 

Şirket tarafından kişisel verilerimin, yukarıda yer alan “Aydınlatma Metni’nde” yer alan 

amaçlarla işlenmesini ve bu kapsamda ve  bu metinde belirtilen  taraflara aktarılmasını, kabul 

ediyorum. 

 

                    
DETAYLI BİLGİ İÇİN 

 http://www.ideadentalclinic.com/kvkk 

Ad-Soyad :                                                 

T.C. No   : 

 Tarih      :                                                          

 İmza       : 
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