
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA BİLGİLENDİRME VE BEYAN FORMU 

1. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve Bu Kanun Kapsamındaki Haklarınız Hakkında 

Bilgilendirme  

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ve ilgili mevzuat kapsamında, kişinin 

kimlik, iletişim, ikametgah, özgeçmiş gibi bilgileri ile fiziksel özelliklerinden günlük faaliyetlerine 

kadar tüm bilgileri ile çalışma hayatında ücret, sağlık bilgileri, sendika üyeliği, performans kayıtları, 

mesleki geçmişi, eğitim, sertifika bilgileri ve işverenle hizmet ilişkisi kapsamında edinilen, ilgili kişiyi 

tanıtan her türlü bilgi ve belge, kişisel veri veya özel nitelikli kişisel veri kapsamındadır. 

GENERİCA İLAÇ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ olarak şirketimiz ürünlerinin 

tarafınıza tanıtımını yapmak, ürünlerimiz ile ilgili bilimsel gelişmeler ile ilgili olarak tarafınıza güncel 

bilgiler iletmek/ tarafınızı bilgilendirmek, şirketimiz ürünleri ile ilgili olarak çıkarttığımız broşür, 

literatür vb gibi bilimsel dokümanları tarafınıza ulaştırmak için tarafınız ile iletişim kurmak/tanıtım 

amaçlı düzenli ziyaretler gerçekleştirebilmemiz için ve söz konusu tanıtım faaliyetleri/ ziyaretler 

öncesinde/esnasında/akabinde hem yüz yüze hem de sözlü/yazılı ve/veya elektronik ortamlarda 

paylaşılan belirtilen tanıtım, güncel bilgi iletilmesi/güncelleme, bilgilendirme, bilgi/belge/dokuman 

ulaştırma/tanırım amaçlı ziyaretler/söz konusu amaca yönelik iletişim kurma şeklindeki faaliyetlerin 

yerine getirilmesi için gereken  ve ayrıca kanuni yükümlülükler gereği alınan tüm kişisel bilgiler 

yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi  ve akabinde ilgili/illiyetli bir takım iş ve işlemlerde 

kullanılması için Veri Sorumlusu sıfatı ile Generica İlaç Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi  tarafından 

işlenebilecektir. 

 “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” gereğince, kişisel veriler ve özel nitelikli kişisel veriler ile 

kişisel sağlık verilerinizin; işlenip işlenmediğini sorma, işlenmişse bilgi talep etme, işlenme amacını ve 

amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya dışında aktarıldığı 3. kişileri 

öğrenme, kişisel verilerin eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, bu düzeltme işleminin bilginin 

aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, yasal sınırlar hariç olmak üzere “Kişisel Verilerin 

Korunması Kanunu”nun ilgili maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini/yok edilmesini 

isteme, aktarıldığı 3. kişilere silinme/yok edilme talebinizin bildirilmesini isteme, münhasıran otomatik 

sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, kanuna 

aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararınızın giderilmesini talep etme haklarına 

sahip bulunmaktasınız. 

2. Veri Sahibinin Açık Rıza Beyanı 

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili/illiyetli mevzuat gereğince, kişisel verilerimin, 

gerekli olması halinde  özel nitelikli kişisel verilerimin Generica İlaç Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi 

tarafından işlenmesine ilişkin yukarıdaki bilgilendirme metnini aldım. Tarafımca sözlü/yazılı ve/veya 

elektronik ortamda verilen kimliğimi belirleyen veya belirlemeye yarayanlar da dahil olmak üzere her 

türlü kişisel verimin, özel nitelikli kişisel verimin Generica İlaç Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi 

tarafından işlenmesine, gerek yukarıda belirtilen tanıtım/güncel bilgi iletimi/bilgilendirme, 

bilgi/belge/dokuman iletimi, tanıtım amaçlı ziyaretler gerçekleştirilmesi ve iletişim kurulması 

faaliyetlerinin planlanması/ gerçekleştirilmesi amacıyla  ve ilgili faaliyetler 

öncesinde/esnasında/sonrasında kullanılması amacıyla ve bununla bağlantılı çeşitli 

faaliyetlerin/hizmetlerin  planlanması/gerçekleştirilmesi amacıyla, gerekse de yukarıda belirtilen 

mevzuatlar kapsamında paylaşımın gerekli olduğu diğer kişi ve kuruluşlar, Generica İlaç Sanayi Ve 

Ticaret Anonim Şirketi ,bağlı ortaklıkları ve/veya doğrudan/dolaylı yurtiçi/yurtdışı iştirakleri, Generica 

İlaç Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi’ nin verdiği hizmetler çerçevesinde sözleşme imzaladığı kişiler 

ve onların işbirliği içinde olduğu üçüncü kişilerle ayrıca şirketin yasal yükümlülüklerini yerine getirmesi 

amacıyla yetkili merciler ve ilgili yasalar kapsamında kurulan Vakıf, Sandık vb. ile paylaşılmasına, 

kişisel verilerim ile gerekli olması halinde özel nitelikli kişisel verilerimin  6698 sayılı Kişisel Verilerin 



Korunması Kanunu ve ilgili mevzuat kapsamında tanımlanan kapsamda işlenmesine, silinmesine, yok 

edilmesine muvafakat ettiğimi kabul, beyan ve taahhüt ederim. 

 

İşbu Bilgilendirme ve Beyan Formuna konu kişisel verilerimin halihazırda bağlı bulunduğum / 

çalıştığım kurum ile iş ilişkim devam ettiği sürece kullanılmasına muvafakat ediyorum.  

 

 


