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B. BRAUN TÜRKİYE 

MÜŞTERİ  

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN KORUNMASI HAKKINDA 

AYDINLATMA METNİ 

Biz, Maslak Mahallesi, Sümer Sokak No: 4/54 34485 İstanbul, Sarıyer adresinde yer alan B. 

Braun Medikal Dış Tic. A.Ş. ve Ehlibeyt Mahallesi, Ceyhun Atuf Kansu Caddesi, Bayraktar İş 

Merkezi C Blok No:114/C9 06520 Balgat / Çankaya / Ankara adresinde yer alan B. Braun 

Avitum Turkey Tic. A.Ş.  (“B. Braun”) olarak, kişisel verilerinizi ne amaçlarla işleyeceğimizi 

size anlatmak için bu Aydınlatma Metni’ni hazırladık.  Veri sorumlusu sıfatıyla kişisel verilerinizi 

bu metinde belirtildiği şekilde, temel hak ve özgürlüklerinize halel gelmeden, hukuka uygun 

şekilde işlediğimizi ve topladığımızı bildiririz. 

HANGİ KİŞİSEL VERİLERİNİZİ İŞLİYORUZ? 

Hangi kişisel veri kategorilerinde işleme faaliyeti gerçekleştirdiğimiz konusunda sizi 

bilgilendirmek isteriz.  

Kimlik Verisi 

Aşağıda detaylı olarak belirttiğimiz, sizinle iletişim kurabilmek ve aramızdaki ilişkiyi 

yürütebilmek amacıyla adınız ve soyadınız, finansal süreçlerimizi yürütebilmek amacıyla 

ihtiyaç duyduğumuz takdirde T.C. Kimlik No gibi kimlik verilerinizi toplamakta ve işlemekteyiz. 

İletişim Verisi 

Sizinle gerektiği takdirde iletişim kurabilmemiz için telefon numarası, e-posta adresi, telefon, 

fax numarası, işyeri adresi gibi iletişim bilgilerinizi işlemekteyiz.  

Finansal Veri 

Ödeme işlemlerin gerçekleştirilmesi, yönetimi ve takibi işlemleri için banka bilgileri, ödeme 

geçmişi gibi finansal verilerinizi toplamakta ve işlemekteyiz 

Çalışma Verisi 

Şikayetleri takip edebilmek, size bilgilendirme yapabilmek ve gerektiğinde sizinle iletişim 

kurabilmek için çalıştığınız kurum, göreviniz gibi çalışma verilerinizi toplamakta ve 

işlemekteyiz. 
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KİŞİSEL VERİLERİNİZİ NE ŞEKİLDE VE HANGİ SEBEPLERLE TOPLUYORUZ?  

Fatura kesebilmek, ödeme yapabilmek gibi finansal işlemleri gerçekleştirebilmek için ihtiyaç 

duyduğumuz finansal verilerinizi ve kimlik verilerinizi hukuki yükümlülüğümüzü yerine 

getirebilmek ve sözleşmenin ifası için gerekli olması sebebiyle sizin aracılığınızla fiziksel veya 

dijital ortamda topluyoruz. 

Sizinle veya çalışanı olduğunuz şirketle sözleşmemizin ifasının gerektirdiği süreçleri 

yürütebilmek amacıyla kimlik, iletişim ve çalışma verilerinizi sizden ve sözleşmesel ilişkimiz 

çerçevesinde imzalanan ve kullanılan sözleşme, rapor gibi belgelerden elektronik yolla veya 

elden topluyoruz. 

Temel hak ve özgürlüklerinizi her zaman ön planda tutarak sizinle aramızdaki ilişkinin 

yürütülmesine, Şirket faaliyetlerinin düzenli ve sağlıklı gerçekleştirilmesine, müşteri 

portföyümüzü genişletmek ve kendimizi geliştirmeye yönelik meşru menfaatimiz gereği kişisel 

verilerinizi sizden fiziksel veya elektronik yollarla topluyoruz.  

KİŞİSEL VERİLERİNİZİ HANGİ AMAÇLARLA İŞLİYORUZ? 

Kişisel verilerinizi işlemekteki asıl amacımız aramızdaki sözleşmesel ilişkinin yürütülmesi, 

yönetimi, kurulması ve ifasını gerçekleştirmektir. Bu amaçla gerçekleştirdiğimiz bazı 

faaliyetlerimizde de kişisel verileriniz çeşitli amaçlarla işlenmektedir. Spesifik olarak bu 

süreçlerde gerçekleştirdiğimiz kişisel veri işleme faaliyetlerimizin amacı aşağıdakilerdir.  

Aşağıda “Müşteri” olarak ifade edilenler, müşterimizseniz sizi, çalışanı olduğunuz şirket 

müşterimizse şirketinizi ifade eder. 

 Müşterilerle iletişim kurulması 

 Müşterilerin talep, şikâyet ve işlemlerinin sonuçlandırılması ve takibi 

 Ürün satışı, stok, ödeme takibi ve muhasebe işlemlerinin yürütülebilmesi 

 Müşteri tarafından talep edilen ürünlerin kaydı, tedariki, karşılanması 

 Ürünlerin nakliye işlemlerinin gerçekleştirilmesi 

 Müşterilere fiyat teklifi sunulması 

 Müşteriler ile bayilerimiz arasındaki iletişimin sağlanması 

 Ürünlerimizin tanıtımının yapılması, Müşteri beklentilerini karşılayabilmek için Müşteri 

ile görüşmelerimiz üzerine çalışanlarımız tarafından notlar hazırlanması 

 Bakım, onarım ve arıza giderimi süreçlerinin yürütülmesi ve yönetimi 

 Etkinlik planlanması ve yapılan etkinliklerin raporlanması 
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 Satış ve pazarlama faaliyetlerinin yürütülmesi 

 İhale katılımları gibi yetki gerektiren işlerde Müşteri çalışanlarına yetki verilmesi 

 

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN YURT İÇİNDEKİ VEYA YURT DIŞINDAKİ ÜÇÜNCÜ KİŞİLERLE 

PAYLAŞILMASI  

Organizasyon İçi 

Ürünlere ilişkin raporlama ve faturalama gibi şirket içi süreçlerin yürütülmesi ve takibi için 

sunucuları Şirketlerimizin bağlı olduğu B. Braun Melsungen AG şirketine ait SAP yazılımı 

aracılığıyla kişisel verilerinizin işlenmesi söz konusu olabilir.  

Aynı şekilde ürünlerin yurtdışında üretilmesinden dolayı Türkiye’de bulunmayan ve acil ihtiyaç 

duyulan ürünlerin tedariki, ürünlere ilişkin şikayetler ve raporlamalar için ürünün ilgili üreticisi 

B. Braun Melsungen AG veya B. Braun Avitum AG’ye veya ilgili iştiraklere kişisel verileriniz 

aktarılabilmektedir. 

Hizmet Sağlayıcılar 

Uzmanlıkları veya yetkileri sebebiyle Şirketimiz bazı hizmetleri hizmet sağlayıcılardan 

alabilmektedir (örneğin e-fatura şirketleri, lojistik, depolama firması, gümrük firması) Aldığımız 

hizmetlere ilişkin süreçlerde yer alan kişisel verileriniz bu hizmetin ifası ve Şirketimizin alanında 

uzman ve tecrübeli üçüncü kişilerden yararlanmaya yönelik meşru menfaati gereği söz konusu 

hizmet sağlayıcılara aktarılabilir. 

Sunucular 

Satış ve pazarlama, finans ve raporlama gibi çeşitli şirket faaliyetlerinin yürütülebilmesi için 

kullandığımız Salesforce, SAP, Office 365 gibi yazılımların sunucularının Şirket dışında 

bulunması halinde bu yazılımlarda bulunan kişisel verileriniz bu yazılımlarının sunucularına 

aktarılmaktadır. Ayrıca yedekleme ve erişim için kullandığımız Microsoft One Drive bulut 

sunucularına kişisel verilerinizin yer aldığı belgelerin Şirket sunucularına kaydedilmesi ile 

aktarım gerçekleşmektedir. 

 

 

Bankalar, Kamu Kurum ve Kuruluşları, Hukuki Danışmanlar 
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 Ödemelerin alınabilmesi ve/veya takibi için ilgili ödemelere ilişkin süreçlerde yer alan 

kişisel verileriniz bankaya aktarılmaktadır. 

 Hukuka uygun talep edildiği ve hukuki olarak yükümlü olduğumuz takdirde yetkili kamu 

kurum ve kuruluşları ile elimizde olduğu takdirde (örneğin ödeme süreci devam 

ediyorsa) kişisel verileriniz paylaşılabilir. 

 Hukuki bir uyuşmazlık çıktığı takdirde yalnızca savunma hakkımızı kullanabilmemiz için 

gerekli olan kişisel veriler sır saklama yükümlülüğü altında bulunan avukatlarımız 

ve/veya hukuki danışmanlarımıza aktarılabilir. 

HAKLARINIZ 

KVKK’nın 11. maddesi gereği bize şahsen, kimliğinizi ispat etmeniz kaydıyla, kişisel verileriniz 

ile ilgili;   

 Hakkınızda kişisel veri işleyip işlemediğimizi öğrenebilir, eğer işliyorsak veya 

işlemişsek, buna ilişkin bilgi talep edebilirsiniz. 

 Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp 

kullanılmadığı öğrenebilirsiniz. 

 Kişisel verilerinizin yurt içi veya yurt dışına aktarılıp aktarılmadığını ve kimlere 

aktarıldığını öğrenebilirsiniz. 

 Yanlış ve eksik kişisel verilerinizin düzeltilmesini ve bu verilerin aktarıldığı veya 

aktarılmış olabileceği alıcıların bilgilendirilmesini talep edebilirsiniz. 

 Kişisel verilerinizin KVKK madde 7’de öngörülen şartlar çerçevesinde imha edilmesini 

(silinmesini, yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini) talep edebilirsiniz. Ancak 

imha talebinizi değerlendirerek hangi yöntemin uygun olduğu somut olayın koşullarına 

göre tarafımızca değerlendirilecektir. Bu bağlamda seçtiğimiz imha yöntemini neden 

seçtiğimiz ile ilgili bizden her zaman bilgi talep edebilirsiniz. 

 Kişisel verilerinizin aktarıldığı veya aktarılabileceği üçüncü kişilerin söz konusu imha 

talebiniz ile ilgili bilgilendirilmesini talep edebilirsiniz.  

 Münhasıran bir otomatik sistem kullanılarak oluşturulmuş kişisel veri analizinizin 

sonuçlarına bu sonuçlar çıkarlarınıza aykırıysa itiraz edebilirsiniz.  

 Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde 

zararın giderilmesini talep edebilirsiniz. 

Başvurunuzda yer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre en geç otuz gün içinde ücretsiz 

olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak, işlemin Şirket için ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, 

Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından Veri Sorumlusuna Başvuru Usul Ve Esasları 

Hakkında Tebliğ’de belirlenen tarifedeki ücret alınabilir.   

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/03/20180310-6.htm
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/03/20180310-6.htm
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Kişisel verilerinizin işlenmesi ile ilgili hususlarda başvurunuzu Şirketin internet adresinde 

bulunan başvuru formunu doldurarak veya Veri Sorumlusuna Başvuru Usul Ve Esasları 

Hakkında Tebliğ’in 5. maddesinde şartlara uymak kaydıyla aşağıdaki şekillerde yapabilirsiniz: 

 

 Yazılı ve imzalı olarak  

 Kayıtlı elektronik posta (KEP) adresinizden göndereceğiniz e-posta ile 

 Güvenli elektronik imza veya mobil imza ile  

 Bize daha önce bildirdiğiniz ve kayıtlarımızda yer alan elektronik posta adresinizi 

kullanarak Şirketimize teslim edebilirsiniz.  

 

Şirket tarafından talebinizin niteliğine ve başvuru yönteminize göre Şirket tarafından 

başvurunun size ait olup olmadığının belirlenmesi ve böylece haklarınızı koruyabilmek 

amacıyla ek doğrulamalar (kayıtlı telefonunuza mesaj gönderilmesi, aranmanız gibi) 

isteyebiliriz. Örneğin Şirkette kayıtlı olan e-posta adresiniz aracılığıyla başvuru yapmanız 

halinde Şirkette kayıtlı başka bir iletişim yöntemini kullanarak size ulaşabilir ve başvurunun 

size ait olup olmadığının teyidini isteyebiliriz. 

 

İLETİŞİM BİLGİLERİ 

İletişim Linki: https://www.bbraun.com.tr/tr/sirketimiz/iletisim.html  

İletişim Formu:https://www.bbraun.com.tr/tr/sirketimiz/iletisim/veri-sahibi-basvuru-formu-

bbraun-medikal-bbraun-avitum.html 

 

B. BRAUN MEDİKAL DIŞ TİC. A. Ş. 

Mersis No: 0480001521000012 

Adres: Maslak Mahallesi, Sümer Sokak No: 4/54 34485 İstanbul, Sarıyer 

B. BRAUN AVİTUM TURKEY TİC. A. Ş. 

Mersis No: 0127032011300011 

Adres: Ehlibeyt Mahallesi, Ceyhun Atuf Kansu Caddesi, Bayraktar İş Merkezi C Blok 

No:114/C9 06520 Balgat / Çankaya / Ankara 

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/03/20180310-6.htm
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/03/20180310-6.htm
https://www.bbraun.com.tr/tr/sirketimiz/iletisim.html
https://www.bbraun.com.tr/tr/sirketimiz/iletisim/veri-sahibi-basvuru-formu-bbraun-medikal-bbraun-avitum.html
https://www.bbraun.com.tr/tr/sirketimiz/iletisim/veri-sahibi-basvuru-formu-bbraun-medikal-bbraun-avitum.html

