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Pers İnşaat Sağlık Hiz. Tur. Gıda San. Tic. Ltd. Şti. (ŞİRKET) olarak Kişisel Verilerin
Korunması Hakkındaki Kanun’a (“Kanun”) uygun olarak işlenmesine ve saklanmasına
azami hassasiyet göstermekteyiz. Kanun uyarınca Veri Sorumlusu sıfatıyla kişisel verilerini
aşağıda izah edildiği surette ve mevzuat tarafından emredilen sınırlar çerçevesinde
işlemekteyiz. Bu kapsamda sizleri kişisel verileri toplama, işleme, aktarma amaçlarımız,
yöntemlerimiz ve sizlerin Kanun’dan kaynaklanan haklarınızla ilgili bilgilendirmek isteriz.
1. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi
Kişisel verileriniz fiziki ve elektronik ortamda toplanmakta olup; toplanan kişisel verileriniz,
6698 sayılı Kanun’un 5 inci maddesinin (1) numaralı fıkrasında belirtilen açık rızanız
kapsamında işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.
2. Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Amaçları
Kişisel verileriniz; sunmuş olduğumuz ürün ve hizmetleri en iyi koşullar altında sunulabilmesi,
sözleşmesel yükümlülüklerin yerine getirilmesi, ürün veya hizmetlerin güvenilir ve kesintisiz
bir şekilde temin edilmesi, müşteri memnuniyetinin en üst seviyeye çıkarılması, Yasal ve
düzenleyici gereksinimlerin yerine getirilmesi, hizmet, tedavi, randevu ve kampanya
bildirimleri, ürün ve/veya hizmetlerin tanıtımı, promosyon bilgilendirmeleri, kişiye özel
kampanya, reklam, hedefleme, analiz, web sitesi/sosyal medya platformları ve mobil
uygulamalar üzerinden giriş yapanın kimlik bilgilerini teyit etmek, iletişim için adres ve diğer
gerekli bilgileri kaydetmek ve online randevu alımlarında verilen onaylı bilgiler doğrultusunda
mobil aplikasyon üzerinde otomatik üyelik ve avantajlardan gerekli bilgilendirmeleri
yapabilmek Dent Beaute Diş Polikliniğinde muayene olanlara ŞİRKET’in faaliyetleriyle ilgili
elektronik posta, kısa mesaj veya anlık çağrı ile bilgilendirme yapılması ticari elektronik ileti
gönderilmesi ve diş tedavisi anında çekilen fotoğrafların (yalnızca dişlerinizin görüneceği
fotoğrafların ) sosyal medya kanallarında paylaşılması kapsamında işlenmektedir.
Belirtmek gerekir ki; kişisel verileriniz hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun, doğru ve
gerektiğinde güncel, belirli, açık ve meşru amaçlar çerçevesinde, işlendikleri amaçla
bağlantılı, sınırlı ve ölçülü ve ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan
süre kadar muhafaza etmek suretiyle işlemektedir. Kişisel verileriniz Kanun’da açıkça
belirtilmediği sürece, verinin saklanması için geçerli sebebin ve amacın varlığının devamı
süresince işlenecek, işleme amaç ve sebebinin ortadan kalkması veya sona ermesi halinde,
silinecek, yok edilecek veyahut da anonim hale getirilecektir.
3. Kişisel verileriniz yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda KVKK
kapsamında kanunun öngördüğü kişilere aktarılmakta ve sosyal medyada (instagram,
facebook, twitter) paylaşılmaktadır.

4. İşlenen Kişisel Verileriniz
ŞİRKET’in yukarıda ifade edildiği gibi size ait birtakım kişisel verileri kaydetmekte ve
işlemektedir. Bu bağlamda ŞİRKET’in sizlerle ilgili olarak işlediği veriler arasında aşağıdakiler
yer almaktadır;
1. Kimlik, (Ad, Soyadı)
2. İletişim Bilgileri, (e-posta adresi, GSM numaranız)
3. Tedavi sırasında çekilen fotoğraflar (fotoğraflar)
5. Kişisel Veri Sahibinin Hakları
Kanun’un 11. maddesi uyarınca veri sahipleri,
•

Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

•

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,

•

Kanun 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

Kanunun ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi, “Veri
Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” göre Pers İnş. Sağ. Hizm.
Tur ve Gıda San.Tic. Ltd. Şti. nin Maslak Mahallesi, Bilim Sokak No:5 Sun Palaza Asma Kat
Sarıyer/ İstanbul adresine yazılı olarak veya üyeliğinizin teyit edildiği elektronik posta
üzerinden info@dentbeaute.com e-posta adresine iletebilirsiniz.

