
KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ HAKKINDA BİLGİLENDİRME FORMU   

 

DOĞA AKADEMİ EĞİTİM HİZMETLERİ VE ORTAK SAĞLIK GÜVENLİK BİRİMİ TİCARET LİMİTED 

ŞİRKETİ olarak kişisel verilerinizin güvenliği hususuna yüksek derecede hassasiyet 

göstermekteyiz. Bu bilinçle,  DOĞA AKADEMİ EĞİTİM HİZMETLERİ VE ORTAK SAĞLIK 

GÜVENLİK BİRİMİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ olarak, çalışılan Firma personelinin kişi/hasta 

mahremiyetine ve bu doğrultuda müşterilerimize ait her türlü kişisel verinin mümkün 

olabilen en iyi şekilde ve özenle işlenerek muhafaza edilmesine büyük önem vermekteyiz.  

Bu sorumluluğumuzun bilinci ile 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili 

mevzuat kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz aşağıda belirtilen çerçevede 

kaydedilebilecek, saklanacak, güncellenecek, mevzuatın izin verdiği durumlarda üçüncü 

kişilere açıklanabilecek, devredilebilecek, sınıflandırılabilecek ve KVKK’ da sayılan şekillerde 

işlenebilecektir. 

 

1.    KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMASINA İLİŞKİN YÖNTEMLER  

   

DOĞA AKADEMİ EĞİTİM HİZMETLERİ VE ORTAK SAĞLIK GÜVENLİK BİRİMİ TİCARET LİMİTED 

ŞİRKETİ tarafından veri sorumlusu sıfatı ile, KVKK ve ilgili 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği 

Kanunu ve bağlı yönetmeliklerinden kaynaklanan yasal yükümlülüklerimiz çerçevesinde, 

otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle Ek-2 İşe Giriş Muayene formu/Periyodik 

Muayene formu , Elektronik reçete yazılması ,Risk Değerlendirmesi, Acil Durum Eylem Planı, 

Eğitim kayıtları ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanmaktadır.  

 

Kendi istek ve iradenizle bizimle paylaşmış olduğunuz kişisel verileriniz, tarafımıza ait 

hizmetlerden yararlandığınız müddetçe işlenebilecek ve verilerinizin doğruluğunu ve 

güncelliğini sağlamak amacıyla gerektiğinde güncellenebilecektir. 

 

 

 

 



 

2.    KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ VE İŞLEME AMAÇLARI  

Kişisel verilerin işlenme şartlarından biri veri sahibinin açık rızasıdır. Kişisel veri sahibinin açık 

rızası belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayalı olarak ve özgür iradeyle açıklanmalıdır. 

Veri, sahibinin açık rızası kapsamında ve açık rızada belirtilen amaçlarla işlenir. Kanunda 

açıkça öngörülmesi halinde, veri sahibinin kişisel verileri, hukuka uygun olarak işlenir. 

Kanunlarda veri işlemeye izin verilen hallerde, ilgili kanunda yer alan sebep ve veri 

kategorileri ile sınırlı olarak veri işlenir. Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak 

durumda olan veya rızasına geçerlilik tanınamayacak olan kişinin kendisinin ya da başka bir 

kişinin hayatı veya beden bütünlüğünü korumak için kişisel verisinin işlenmesinin zorunlu 

olması halinde veri sahibinin kişisel verileri işlenebilir. 

 

Sağlık verileriniz başta olmak üzere, aşağıda yer alan özel nitelikli kişisel verileriniz ve genel 

nitelikli kişisel verileriniz, DOĞA AKADEMİ EĞİTİM HİZMETLERİ VE ORTAK SAĞLIK GÜVENLİK 

BİRİMİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ tarafından yine aşağıda belirtilen amaçlarla işlenebilecektir; 

Adınız, Soyadınız, TC Kimlik numaranız veya pasaport, doğum yeri ve tarihiniz, medeni 

haliniz, cinsiyetiniz ve sizi tanımlayabileceğimiz diğer kimlik verileriniz; adresiniz, telefon 

numaranız, elektronik posta adresiniz ve sair iletişim verileriniz, muhtelif zamanlarda 

tarafımızca elektronik olan veya olmayan yöntemlerle edinilebilecek dijital belgeler; işe giriş 

muayenesi, tüm tıbbi teşhis, muayene, tedavi hizmetlerinin yürütülmesi sırasında elde edilen 

kişisel sağlık verisi başta olmak üzere genel ve özel nitelikli kişisel verileriniz ile özel sağlık 

sigortasına ilişkin verileriniz ve Sosyal Güvenlik Kurumu verileriniz, internet sitelerimiz 

üzerinden gönderdiğiniz sağlık ve kimlik verileriniz. 

Özel nitelikli kişisel verileriniz de dahil olmak üzere kişisel verileriniz, kamu sağlığının 

korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi; İş Sağlığı ve 

Güvenliği  hizmetimizin iç işleyişinin planlanması ve yönetilmesi, İş Sağlığı ve Güvenliği 

hizmetlerini geliştirme amacıyla analiz risk yönetimi ve kalite geliştirme aktivitelerinin yerine 

getirilmesi; araştırma yapılması; yasal ve düzenleyici gereksinimlerin yerine getirilmesi; 

hizmetlerimiz karşılığında faturalandırma yapma; kimliğinizi teyit etme; İş Sağlığı ve Güvenliği 



Hizmetimiz ile anlaşmalı olan kurumlarla ilişkinizi teyit etme; ilgili mevzuat uyarınca T.C. 

Sağlık Bakanlığı ve T.C. Çalışma Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanlığı ve diğer kamu kurum ve 

kuruluşları ile talep edilen bilgileri paylaşma; sağlık hizmetlerimize ilişkin her türlü soru ve 

şikayetlerinize cevap verebilme; İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmeti sistem ve uygulamalarının veri 

güvenliği kapsamında tüm gerekli teknik ve idari tedbirleri alma; size sunduğumuz sağlık 

hizmetlerinin geliştirilmesi ve iyileştirilmesi amacıyla sağlık hizmetleri kullanımınızı analiz 

etme ve sağlık verilerinizi saklama; ilgili mevzuat gereği saklanması gereken sağlık verilerinize 

ilişkin bilgileri muhafaza etme; size sunulan sağlık hizmetlerine ilişkin finansal mutabakat 

sağlanması; hasta memnuniyetinin ölçülmesi dahil ancak bununla sınırlı olmaksızın, tıbbi 

teşhis, tedavi hizmetlerinin yürütülmesi, geliştirilmesi sağlık hizmetleri ile finansmanın 

planlanması ve yönetimi, hasta memnuniyetinin arttırılması, araştırma ve benzeri amaçlarla 

işlenebilecektir. DOĞA AKADEMİ EĞİTİM HİZMETLERİ VE ORTAK SAĞLIK GÜVENLİK BİRİMİ 

TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ işleme amacı ile ilgili olmayan veya ihtiyaç duyulmayan kişisel 

verileri işlemekten kaçınır. Bu çerçevede, veri işleme faaliyetinin en aza indirilmesi esastır.  

 

3.    KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI 

DOĞA AKADEMİ EĞİTİM HİZMETLERİ VE ORTAK SAĞLIK GÜVENLİK BİRİMİ TİCARET LİMİTED 

ŞİRKETİ söz konusu kişisel verilerinizi sadece; açık rızanıza istinaden veya 6698 sayılı 

Kanun’da ve ilgili mevzuatta belirtilen güvenlik ve gizlilik esasları çerçevesinde yeterli 

önlemler alınmak kaydıyla yurt içinde ve gerekli güvenlik önlemlerinin alınması kaydıyla yurt 

dışında, Şirket faaliyetlerinin yürütülmesi, veri sahipleri ile müşterilerimiz arasındaki iş 

ilişkisinin sağlanması ve/veya bu amaçla görüşmeler yapılması, hizmetler, kullandığımız 

bilişim teknolojileri gereği, yurt içinde ya da yurtdışında bulunan sunucular ve bu sunucu 

desteğini veren firmalar ile fiziksel server ve/veya bulut hizmeti aldığımız yurt içi/yurt dışı kişi 

ve kurumlar, Şirketimiz adına veri işleyen, müşteri memnuniyeti ölçümleme, profilleme 

desteği veren, satış ve pazarlama alanında kişisel verilerin işlenmesi gereken konularda 

destek veren firmalar,  faaliyetlerimizin gereği anlaşmalı olduğumuz tedarikçiler, denetim 

şirketleri veya ilgili mevzuatlar dolayısı ile yasal bir zorunluluk gereği bu verileri talep etmeye 

yetkili olan kamu kurum veya kuruluşları, bunlarla sınırlı olmamak üzere ilgili diğer otoriteler 

ile paylaşabilecektir. 



4. KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN KVK KANUNU’NUN (“KANUN”) 11. MADDESİNDE SAYILAN 

HAKLARI 

  

DOĞA AKADEMİ EĞİTİM HİZMETLERİ VE ORTAK SAĞLIK GÜVENLİK BİRİMİ TİCARET LİMİTED 

ŞİRKETİ ilgili kişilerin aşağıdaki taleplerine karşılık verecektir:  

a) DOĞA AKADEMİ EĞİTİM HİZMETLERİ VE ORTAK SAĞLIK GÜVENLİK BİRİMİ TİCARET LİMİTED 

ŞİRKETİ kendilerine ilişkin kişisel verileri işleyip işlemediğini ve hangi kişisel verileri işlediğini 

öğrenme,  

b) İşleme faaliyetinin amaçlarına ilişkin bilgi alma,  

c)  DOĞA AKADEMİ EĞİTİM HİZMETLERİ VE ORTAK SAĞLIK GÜVENLİK BİRİMİ TİCARET 

LİMİTED ŞİRKETİ ’nin yurt içinde veya yurt dışında kişisel verileri aktardığı üçüncü kişileri 

bilme,  

d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, 

e) Kanun’a uygun olarak kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,  

f)  Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi ya da yok edilmesi talebi halinde; yapılan işlemlerin, 

kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,  

g)  İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin 

kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve  

h) Kişisel verilerinin birer kopyasını alma. 

 

 

 

5 . VERİ GÜVENLİĞİ 

 DOĞA AKADEMİ EĞİTİM HİZMETLERİ VE ORTAK SAĞLIK GÜVENLİK BİRİMİ TİCARET LİMİTED 

ŞİRKETİ kişisel verilerinizi teknik ve idari imkanlarımız dahilinde titizlikle korumaktadır. DOĞA 

AKADEMİ EĞİTİM HİZMETLERİ VE ORTAK SAĞLIK GÜVENLİK BİRİMİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 

tarafından alınan güvenlik tedbirleri, teknolojik imkanları da göz önünde bulundurularak olası 

risklere en uygun bir düzeyde sağlanmaktadır.  



DOĞA AKADEMİ EĞİTİM HİZMETLERİ VE ORTAK SAĞLIK GÜVENLİK BİRİMİ TİCARET LİMİTED 

ŞİRKETİ Türk Ceza Kanunu Madde 138 ve KVK Kanunu Madde 4 ve Madde 7’ye uygun olarak, 

işledikleri kişisel verileri, yalnızca ilgili mevzuat ve kanunlarda öngörülen veya kişisel veri işleme 

amacının gerektirdiği süre kadar muhafaza ederler. Bu kapsamda öncelikle, işlemeye konu 

kişisel verilerin saklanması için ilgili mevzuatta belirli bir süre öngörülüp öngörülmediği tespit 

edilir. Yasal bir süre belirlenmişse, bu süreye uygun davranılır. Yasal süre belirlenmemişse, 

işleme amacının gerçekleşmesi için gerekli olan süre belirlenir ve kişisel veriler bu süreyle sınırlı 

olarak saklanır. Süre bittiğinde, verilerin daha uzun süre saklanmasını gerektiren hukuki bir 

sebep yoksa kişisel veriler silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir. 

 

Görüş ve sorularınızla ilgili bizimle iletişime geçebilirsiniz. 

Ünvan               : DOĞA AKADEMİ EĞİTİM HİZMETLERİ VE ORTAK SAĞLIK GÜVENLİK BİRİMİ                    

TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 

Adres                 :M.Kemal Atatürk Bulvarı no:42/1 AOSB ÇİĞLİ-İZMİR 

Mersis no          : 8-6577-2237-7767598 

E-mail adresi     : info@dogaosgb.com.tr 

Telefon              : 0232-3253333 
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