
Kişisel Verilerin Korunması Gizlilik ve Güvenlik Taahhütleri 

Bu Veri Koruma Politikası (“Politika”), Küçükbakkalköy Mah. Işıklar Cad. N.29 Ataşehir/İSTANBUL 
adresinde bulunan bioMérieux Diagnostik Malzemeleri ve Hizmetleri Tic. A.Ş. (bioMérieux)’ye tarafından  
uygulanır. 

Bu politikada; kişisel bilgilerinize kişisel veri (“Kişisel Veri”) denir. Bu gibi Kişisel verilerin; elde edilmesi, 
toplanması, korunması ve saklanmasını topluca “işlemek” olarak ifade edebiliriz. 

Bu politika ayrıca kişisel verilerinizi bioMérieux grubundaki ve diğer üçüncü şahıslarla (örneğin, servis 
sağlayıcılarımız) paylaştığımız hakkında da bilgi içerir. 

Kişisel Verilerinizin iletişiminin gizliliğini korumayı ve Kişisel Verilerinizi adil ve şeffaf bir şekilde ele almayı 
taahhüt ettiğimiz katı bir gizlilik ve güvenlik politikasına tabi olmasını sağlamak için bu Politikayı kabul 
ettik. bioMérieux, Türkiye’de yürürlüğe giren 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (Bundan 
böyle “KVKK” olarak anılacaktır.) ve hukuki dayanağını ondan alan ikincil mevzuat ile birlikte Kişisel 
Verileri Koruma Kurumu’nun ( Bundan böyle “Kurum” olarak anılacaktır.) karar organı Kişisel Verileri 
Koruma Kurulu ( Bundan böyle “Kurul” olarak anılacaktır.) kararları (Hepsi birlikte bundan böyle “Veri 
Koruma Mevzuatı” olarak anılacaktır.) gereklerine uygun davranmakta ve kişisel verilerinizi işlerken Veri 
Koruma Mevzuatı’nda öngörülen tüm usul ve esaslara uymaktadır. Bu bağlamda ve bioMérieux’un 
taahhütlerinin uygulanmasını sağlamak için, bioMérieux geçerli mevzuattan kaynaklanan başvuru 
yanıtlama başta olmak üzere yükümlülüklerini yerine getirmek üzere bir Iletişim e-posta adresi 
oluşturmuştur: kvkk@biomerieux.com  

Kişisel Veri Toplama Yöntemleri 

Kişisel Veriler; bize doğrudan sağladığınız (örneğin Web Sitemizdeki bir formu doldurarak) veya üçüncü 
kişi veya kuruluşlardan sağlanan (örneğin işvereniniz veya danışmanınız, güvenli işbirliğimiz olan üçüncü 
taraf hizmet sağlayıcıları) veya kamuya açık bilgilerden toplanabilir. 

Ayrıca, sizinle doğrudan veya dolaylı olarak başkalarıyla (örneğin, bioMérieux adına yapılan veri toplama 
işinde yer alan ortaklar, ortak  veri sorumluları veya taşeronlar) bu tür bilgileri doğrudan bizimle 
etkileşime girme şeklinizi izleyerek veya çıkartarak Kişisel Verilerinizi toplayabilir veya elde edebiliriz. 

Topladığımız veya edindiğimiz Kişisel Veriler şunları içerebilir: Ad, Soyad, Doğum Tarihi gibi kimlik bilgileri, 
E-posta adresi gibi iletişim bilgileri, IP bilgileri, kullanıcı işlem bilgileri, işlem güvenliği bilgileri, pazarlama 
ve iletişim tercihleriniz ve bazı durumlarda, kendimiz için daha önce açık rıza verdiğiniz kendinizle ilgili 
diğer özel Kişisel Verileri de toplayabiliriz. Tarafımıza uygulanan yasal gereklilikler soncunda doğan 
zorunluluğumuzdan kaynaklı olarak bu kişisel verilerin toplanması sırasında veya bir sözleşme 
çerçevesinde toplanabilir. bioMérieux açık rıza olmaksızın hiçbir surette tanımlanabilir hasta verisi 
tutmadığını, advers bildirimleri dahil her türlü bildirim bakımından anonimleştirme ve KVKK uyarınca 
kimliksizleştirme uygulamaları gerçekleştirmekte olduğunu beyan eder. 
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İşlemenin Niteliği ve Amacı 

bioMérieux kendi isteğiniz ile sunduğunuz kişisel verilerinizi hizmetlerimizin geliştirilmesi, sizinle 
sözleşmesel bir ilişki kurmak, yürütmek ve sonlandırmak için gerektiği ölçüde toplar, işler ve kullanır. Bu 
tür durumlarda kişisel verilerinizi, taleplerinizi işleme almak için kullanırız.  

Bunun yanı sıra veri işlemenin bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması da 
KVKK’nın 5.maddesinin 2.fıkrasının c)bendi uyarınca yaptığımız işlemenin başkaca bir hukuki dayanağıdır. 
Sizden gelen isteklerin gerçekleştirilmesi amacıyla verileri işlemek veri sorumlusu olarak bioMérieux’nün 
meşru menfaatine olduğundan, KVKK’nın 5.maddesinin 2.fıkrasının f) bendi uyarınca bu durum da hukuki 
dayanak oluşturabilir. Bir başka hukuki dayanak ise KVKK 2.fıkrasının ç)bendi uyarınca verilerinizi 
işlemenin bioMérieux’nün hukuki bir yükümlülüğünü yerine getirmek için zorunlu olmasıdır. 

Kişisel Verileriniz ayrıca bioMérieux ürünleri, hizmetleri veya etkinlikleriyle ilgili teklifleri size iletmek 
veya sizi güncel gelişmeler hakkında bilgilendirmek için kullanılacaktır.  

Bizden herhangi bir pazarlama gönderisi almaya devam etmek istemiyorsanız kvkk@biomerieux.com   
adresine bir istek gönderebilirsiniz. 

Yukarıdaki amaçlar için kişisel verilerinizi bize verip vermemeye karar vermekte serbestsiniz. Talebinizin 
niteliğinin izin verdiği ölçüde, bizimle iletişime geçebilirsiniz. 

Kişisel Verilerin Aktarılması 

Yukarıda belirtilen amaçlardan biri veya birkaçı ile bağlantılı olarak, bilgileri bioMérieux grubuna ve / 
veya bize ve / veya bioMérieux adına veri işleyen sıfatına haiz diğer bağlı şirketlere, bağlı iştiraklere veya 
bioMérieux grubuna hizmet sunan harici üçüncü taraflara aktarabilir veya  ifşa edebiliriz. 

bioMérieux, bu üçüncü kişi hizmet sağlayıcılarının, kişisel verilerinizi, talimatlarımıza ve gizlilik 
politikalarımıza uygun olarak işlemeyi kabul etmesini zorunlu tutar ve verilerinizin güvenli şekilde 
işlendiğinden emin olmak için Veri Koruma Mevzuatı’nda belirtilen her türlü teknik ve organizasyonel 
güvenlik tedbirini alır. 

Ayrıca, Kişisel Verilerinizi hukuken gerekli olduğu takdirde   mevzuatta öngörülen sebeplerle veya hukuki 
yükümlülüklerimizi yerine getirmek maksadıyla yetkili makamların resmi taleplerine yanıt olarak bu 
kurumlara aktarmamız veya ifşa etmemiz, gerekebilir. 

Kişisel Verinin Korunması 

bioMérieux; çalışanlarının, müşterilerinin ve iş ortaklarının Kişisel Verilerini kaybolma, hırsızlık ve kötüye 
kullanımın yanı sıra yetkisiz erişim, ifşa etme, değiştirme ve imhaya karşı korumak için Veri Koruma 
Mevzuatı’nda öngörülen  tüm teknik, idari, fiziksel ve organizasyonel önlemleri alır. 

Kişisel Verilerinizi aldıktan sonra makul olarak gerekli görülen tüm güvenlik önlemlerini almamıza 
rağmen, verilerin Internet üzerinden (e-postayla dahil) iletilmesi hiçbir zaman tamamen güvenli değildir.  
Bu nedenle işlenmesi gerekenden fazla kişisel verinizi paylaşmamanızı tavsiye ederiz. 
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Kişisel Veri İşleme Prensipleri  

bioMérieux, sahip olduğu Kişisel Verilerin şu şekilde olmasını sağlamaya çalışır: 

Belirli, açık ve meşru amaçlar için toplanmış ve daha sonra bu amaçlarla uyuşacak şekilde işlenmiş; 

 İlgili kişi (birey) ile ilgili adil, hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun ve şeffaf bir şekilde işlenmiş; 

İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü (veri minimizasyonu); 

Doğru ve gerektiğinde güncel; 

İlgili verilerin; işlendiği amaçlar için gerektiği kadar muhafaza edilir ve bu süreden daha uzun sürecek 
şekilde tanımlanmasına izin verilmeyen bir formatta saklanır; 

Uygun güvenliği sağlayacak şekilde işlenir; 

Kişisel veriler yalnızca Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uygun olarak yurt dışına aktarılmaktadır.  

Çocukların Gizliliğinin Korunması 

bioMerieux; özellikle dijital ortamda, çocukların gizliliğinin korunmasının önemini anlamaktadır. Bu 
bağlamda, sitemizin hedef kitlesi 16 yaşın altındaki çocuklar olmamakla birlikte tasarımı buna göre 
yapılmıştır. Hizmetlerimize yönelik alanlar dışında 16 yaşın altındaki bireylere ilişkin bilgi toplanmaması 
prensibimizdir. 

Saklama Süresi 

kvkk@biomerieux.com adresine gönderilen herhangi bir silme talebinin olmaması durumunda, Kişisel 
Verilerinizi aşağıdaki en uzun süre boyunca sistemlerimizde depolayacağız:  

(i) ilgili faaliyet veya operasyon için gerekli olduğu sürece;  

(ii) yasaların gerektirebileceği herhangi bir saklama süresince;  

(iii) İlgili faaliyet veya hizmetlerle ilgili olarak ortaya çıkabilecek herhangi bir dava ya da soruşturma için 
sınırlamalar statüsünün sona ermesi.  

Bu sürenin bitiminden sonra, Kişisel Verileriniz yürürlükteki düzenlemenin gerektirdiği şekilde silinecektir. 

Kişilerin Hakları 

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. maddesi ve Veri Koruma Mevzuatı’na uygun olarak her 
bireyin; Kişisel Verileri işleyen bioMérieux ile ilgili olarak aşağıdaki hakları kullanma hakkı vardır: 

Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenmek; 

Kişisel Verileri işlenmişse; işlemlerinin varlığı ve amacı hakkında bilgi sahibi olmak ve kişisel verilerinin 
amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenmek; 
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Kişisel Verilerine erişmek ve Kişisel Verilerinin düzeltilmesini, silinmesini, yok edilmesini veya işlemlerinin 
kısıtlanmasını istemek; 

Kişisel verilerinin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilmek; 

İşlemeye İtiraz Etmek 

Kişisel verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi 
aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etmek; 

Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararının giderilmesini 
talep etmek; 

BioMérieux'ya verdiğiniz açık rızayı istediğiniz zaman geri çekmek; 

Kişisel Verilerinin kaybı veya kötüye kullanılması (yasadışı işlem) konusunda kvkk@biomerieux.com 
adresi üzreinden Veri  Sorumlusu’na hızlıca bilgi vermek. 

Herhangi bir hakkınızı kullanmak veya Kişisel Verilerinizi kullanmamızla ilgili başka sorularınız varsa, 
lütfen isteğinizi kvkk@biomerieux.com adresine gönderiniz. 

Gizliliğinizle ilgili şikayette bulunmak istiyorsanız, yine  kvkk@biomerieux.com adresinden bize 
ulaşabilirsiniz. 

Şikayetçi Hakları 

Kişisel Verilerinizi kullanma biçimimizden veya herhangi bir gizlilik şüpheniz varsa veya başvurunuz 30 
gün içinde sonuçlandırılmadıysa veya talebinizin tarafımızdan başarısız şekilde sonuçlandırıldığını 
düşünüyorsanız, Türkiye’deki tek yetkili otorite olan Kişisel Verilerin Korunması Kurumu’na şikayette 
bulunma hakkınız vardır. 

Kişisel Verilerin Korunması Kurumu’na yönlendirilmek istiyorsanız veya gizlilik sorunları veya Kişisel Veri 
yönetimi ile ilgili sorularınız veya endişeleriniz için bizimle iletişime geçmek isterseniz, lütfen şu adrese 
başvurunuz: kvkk@biomerieux.com  

Veri Koruma Politikası Değişiklikleri 

Bu Politika başka güncellemelere veya değişikliklere tabi olabilir (özellikle yeni yasalara ve / veya 
düzenlemelere uymak için). 

Bu Veri Koruma Politikasında yapılan herhangi bir değişiklik veya güncelleme tarihi hakkında sizi 
bilgilendirmek için, değişiklik veya güncelleme tarihini yansıtacak şekilde bu sayfanın sol üst köşesindeki 
tarihi değiştireceğiz. Yeni değiştirilmiş veya değiştirilmiş Veri Koruma Politikası bu revizyon tarihinden 
itibaren geçerli olacaktır. Bu nedenle, Kişisel Verilerinizi nasıl koruduğumuz hakkında bilgi sahibi olmak 
için bu bildirimi düzenli aralıklarla gözden geçirmenizi öneririz. 
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