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B. BRAUN TÜRKİYE 

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? 

En başta Tıbbi Cihaz Satış, Reklam ve Tanıtım Yönetmeliği" ile 29425 sayılı ve 25 Temmuz 

2015 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan “Tıbbi Cihaz Satış, Reklam ve Tanıtım 

Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik“ ile Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve 

Tıbbi Cihaz Kurumu nezdinde bilimsel toplantılar ile eğitsel faaliyetlere katılım kurallarını 

düzenleyen 27.02.2017 tarihli "Tıbbi Cihaz Satış, Reklam ve Tanıtım Yönetmeliği kapsamında 

Gerçekleştirilecek Bilimsel Toplantı ve Eğitsel Faaliyetler Hakkında Kılavuz" (“TİTCK 

mevzuatı”) çerçevesindeki hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek için gerekli kişisel verileri 

işlemekle birlikte rızanız doğrultusunda müşteri kazanabilmek, pazarlama faaliyetlerimizi 

gerçekleştirebilmek amacıyla kişisel verilerinizi işlemekteyiz . 

Kimlik Verisi 

TİTCK Mevzuatı kapsamında Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu’na (“TİTCK”) yapmamız 

gereken toplantı öncesi bildirimlerde belirtmemiz gereken adınız, soyadınız, T.C. Kimlik 

numaranız, doğum tarihiniz gibi kimlik verilerinizi size verdiğimiz katılım formlarını doldurmanız 

suretiyle topluyoruz.  

Meslek Verisi 

TİTCK Mevzuatı kapsamında Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu’na (“TİTCK”) yapmamız 

gereken toplantı öncesi bildirimlerde belirtmemiz gereken sicil numaranız, uzmanlığınız, 
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çalıştığınız yan dal ve çalıştığınız kurumun adı ve adresi gibi meslek verilerinizi size verdiğimiz 

katılım formlarını doldurmanız suretiyle topluyoruz. 

İletişim Verisi 

Rızanız veya onayınızı verdiğiniz takdirde ürünlerimiz ve katılım gösterdiğimiz konferanslar 

gibi bilgileri sizinle paylaşmak isteriz. Bunu kabul etmeniz halinde sizin e-posta adresiniz ve 

telefon numaranız gibi iletişim bilgilerinizi alarak sistemlerimize ekliyoruz. Ayrıca sizin adınıza 

uçak bileti almamız veya otel rezervasyonunuzu gerçekleştirebilmek için bu tip iletişim 

bilgilerinizi talep edebiliyoruz. 

 

KİŞİSEL VERİLERİNİZİ NE ŞEKİLDE VE HANGİ SEBEPLERLE TOPLUYORUZ?  

Yukarıda bahsettiğimiz kişisel verileriniz aşağıdaki sebeplerle toplanmaktadır: 

 TİTCK mevzuatı kapsamında hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek. 

 Adınıza seyahatinizde ihtiyacınız olan uçak bileti ve otel rezervasyonu gibi süreçleri 

gerçekleştirmek. 

 Rızanız veya onayınız olması halinde size bilgilendirme ve pazarlama amaçlı iletiler 

gönderebilmek. 

 

KİŞİSEL VERİLERİNİZİ HANGİ AMAÇLARLA İŞLİYORUZ? 

Kişisel verilerinizi işlemekteki asıl amacımız kongre katılımlarınızı gerçekleştirmektir. Kişisel 

verileriniz ayrıca temel hak ve özgürlüklerinizi her zaman ön planda tutarak aşağıdaki 

amaçlarla da işlenmektedir: 

 Kongre sürecinin yönetimi 

 Uçak bileti ve seyahat organizasyonunuzu gerçekleştirmek 

 Onayınız veya rızanız olması halinde sizi ürünlerimiz ve gelişmeler hakkında 

bilgilendirmek, kendimizi size tanıtabilmek. 

 

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN YURT İÇİNDEKİ VEYA YURT DIŞINDAKİ ÜÇÜNCÜ KİŞİLERLE 

PAYLAŞILMASI  

Kurum ve Kuruluşlar 
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 TİTCK mevzuatı uyarınca kongre sürecinde, katılımcılarla ilgili TİTCK’ya bildirim 

yapılması gerekmektedir. TİTCK tarafından istenen bilgiler, sağladığı sistem 

aracılığıyla TİTCK’ya aktarılmaktadır. 

 Kongre katılımını sağlayan derneğe katılımla ilgili aramızda gerçekleştirilen 

sözleşmenin veya formun bir kopyası derneğe gönderilmektedir. Bunun içinde yer alan 

bilgiler bu suretle kongre katılımınızı sağlayan dernekle paylaşılmaktadır. 

 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. 

  

Sunucular 

Şirket bilgisayarları Microsoft One Drive’a bağlıdır ve One Drive ise Microsoft bulut 

sunucularını kullanmaktadır. Bu sebeple şirket bilgisayarına kaydedilen kişisel verileriniz 

kendiliğinden ilgili bulut sunucuya aktarılmaktadır. 

Seyahat ve Konaklama Hizmeti Sağlayıcıları 

Seyahatlerinizin ve konaklamalarınızın sağlanması amacıyla birlikte çalıştığımız seyahat 

acentelerine ve havayolu, otel gibi ilgili seyahat ve konaklama hizmeti sağlayıcısı ile yalnızca 

hizmetin sağlanması için gerekli olan kişisel verileriniz paylaşılmaktadır. 

Hukuki Danışmanlar, Müşavirler 

 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. 

 Şirkette denetim gerçekleştirildiğinde kişisel verilerinizin de olduğu ve saklama 

yükümlülüğümüz bulunan belgeler sır saklama yükümlülüğü altında bulunan mali 

müşavirler veya denetçilerle paylaşılabilir. 

 

HAKLARINIZ 

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

ile ilgili;   
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 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.   

 

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.  

 

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/03/20180310-6.htm
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/03/20180310-6.htm
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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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 

 

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

