
GSK KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE YÖNELİK AYDINLATMA METNİ 
GlaxoSmithKline İlaçları Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (“Şirket”) ve diğer GlaxoSmithKline grup 
şirketleri (birlikte “GSK”) olarak veri sorumlumsu sıfatıyla, kamu sağlığına fayda sağlayabilmek, sağlık 
meslek mensuplarının sağlık alanında gelişmeleri yakından takip edebilmeleri, yeni tedavi alanları 
hakkında bilgilendirmelerini sağlayabilmek sağlık mesleği kuruluşlarına ve/veya sağlık mesleği 
kuruluşları adına destek sağlamak amacıyla gerçekleştirdiğimiz işlemler kapsamında kişisel 
verilerinizin işlenmesine ilişkin olarak sizi 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun” 
veya “KVKK”) kapsamında bilgilendirmek ve nasıl güvende tuttuğumuzu anladığınızdan emin olmak 
isteriz. 

Veri Sorumlusu: GlaxoSmithKline İlaçları San. Ve Tic. A.Ş. 
Adresi: Büyükdere Cad. 1. Levent Plaza No:173 B Blok 34394 Levent Beşiktaş/İstanbul 
Telefon: (0212) 339 44 00 
Mersis No: 396005012900016 
  
HANGİ KİŞİSEL VERİLERİNİZİ İŞLİYORUZ 

•         Adınız-soyadınız ve iletişim bilgileriniz; 
•         T.C. kimlik numaranız; 
•         Unvanınız ve çalıştığınız kurum; 
•         Bir web yayını olayı için kayıt olduğunuzda kayıt formunda yer alan kişisel verileriniz. 

Kişisel Verilerin İşlenme Amacı 
Kişisel verilerinizi Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu’nun, 03/07/2015 tarihli 24905 
sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan, Beşeri Tıbbi Ürünlerin Tanıtım Faaliyetleri Hakkında Yönetmeliği ve 
ilgili Kılavuzları çerçevesinde ruhsat sahibi firmalara yüklenen yükümlülüklerin yerine getirilmesi, 
şirketimiz tarafından genel sponsorluk sağlanan elektronik toplantılara katılan sağlık meslek 
mensuplarının listelerinin Sağlık Bakanlığı’na ve/veya Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu’na sunulması 
amaçlarıyla işlemekteyiz. 
Buna ek olarak şu amaçlarla kullanabiliriz: 
Size, aşağıdakiler dahil olmak üzere bilgi ve hizmetler sağlamak: 

•         Web yayını etkinlikleri gibi çevrimiçi etkinlikler; 
•         Ürünlerimiz ve hizmetlerimize / katkı sağladığımız-sponsor olduğumuz etkinliklere erişim bilgileriniz 

ve eriştiğiniz iletişim kanallarının analizi/tespiti ve bu ürün-hizmetler/katkı sağladığımız-sponsor 
olduğumuz etkinlikler hakkında yararlı ipuçları ve bilgilerin tarafınıza iletilmesi ve tarafınızla ilgili 
pazarlama iletişiminin sağlanması için. 

(Yasaların gerektirdiği yerlerde pazarlama için her zaman onay alacağız.) 
Aşağıdakiler de dahil olmak üzere sizinle iletişime geçmek ve etkileşimde bulunmak için: 

•         Taleplerinizi cevaplamak ve 
•         Şartlar ve politikalarımızdaki değişiklikler, güvenlik uyarıları ve yönetimsel mesajları gibi önemli 

bildirimler ve güncellemeler sağlamak. 
Aşağıdakiler de dahil olmak üzere işimizi yürütmek amacıyla: 

•         İlgili yasalara, yönetmeliklere ve kılavuzlara uymak; 
•         Düzenleyiciler, hükümet, mahkemeler ve kolluk kuvvetleri yetkilileri tarafından yapılan istek ve 

taleplere uymak; ve 
•         Kullanıcıların yasadışı veya zararlı davranışlarına karşı araştırma yapmak ve aksiyon almak. 

Kişisel verilerinizi işlememizin hukuki sebebi ve toplama yöntemleri 
Kişisel verilerinizi dijital olarak doldurmuş olduğunuz formlar üzerinden veya bize ulaştığınız her türlü 
dijital kalandan toplamaktayız. 
Kişisel verilerinizi aşağıdaki amaçlarla işliyoruz: 

•         Meşru iş amaçları için: Sizinle iletişimlerimizi sizin için daha ilgili ve kişiselleşmiş olması ve 
ürünlerimiz ve hizmetlerimizle ilgili deneyimlerinizi verimli ve etkili kılmak için kişisel verilerinizi 



kullanırız. Ayrıca, işimizi yürütmemize ve geliştirmemize ve size sunabileceğimiz hizmetlerdeki 
aksaklıkları en aza indirmemize yardımcı olur. 

•         Taraf olduğunuz bir sözleşme akdi için: İstediğiniz bir ürünü veya hizmeti sağlamak için kişisel 
verilerinizi işlemek zorunda kalabiliriz. 

•         Yasal yükümlülüklerimize ve diğer bilgi taleplerimize uymak için: Burada belirtildiği üzere, yasalar, 
yönetmelikler ve kılavuzların yanı sıra diğer istek ve taleplere uyum sağlayabilmemiz önemlidir. 
İşimizi yürütme şeklimizi etkiler ve ürünlerimizi ve hizmetlerimizi mümkün olduğunca güvenli hale 
getirmemize yardımcı olurlar. 

•         Verimiş bir onayınız mevcut: Bazen, kişisel verilerinizi yukarıda belirtilen amaçlardan bir veya daha 
fazlası için kullanmamıza izin vermek için onayınızı almamız gerekebilir. Bilgilerinizi izniniz temelinde 
kullanmamız durumunda sahip olduğunuz haklar hakkında bilgi almak için “Kişisel verilerinizle ilgili 
haklarınız” bölümüne bakın. 
  
Kişisel verilerinizi aşağıdakilerle paylaşabiliriz: 
Kişisel verilerinizi bazen başkalarıyla paylaşır ve uluslararası olarak aktarırız. 

•         GSK şirketler grubu üyeleri; ve 
•         Sağlık Bakanlığı ve/veya Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu; 
•         Profesyonel danışmanlarımız, denetçilerimiz ve iş ortaklarımız; 
•         İdari otoriteler, hükümet ve kolluk kuvvetleri; ve 
•         İşimizin tamamını veya bir kısmını yeniden organize etmekle bağlantılı diğer üçüncü taraflar. 

Kişisel verileriniz GSK, bağlı şirketleri ve GSK’nın güvenilir üçüncü taraf tedarikçileri tarafından kendi 
ülkeniz dışında işlenebilir. Kişisel verilerinizin aktarıldığı ülkelerde veri gizliliği yasaları, kendi 
ülkenizdeki yasalara eşdeğer olmayabilir veya yasalar kadar koruyucu olmayabilir. 
Kişisel verilerinizi nasıl koruyoruz? 
Kişisel verilerinizin geçerli veri koruma ve gizlilik yasaları uyarınca izinsiz erişim, kullanım, açıklama, 
değişiklik veya bozulmasına karşı korunmasına yardımcı olmak için çeşitli güvenlik önlemleri ve 
teknolojiler kullanıyoruz. Örneğin, kişisel verilerinizi harici tedarikçilerle paylaştığımızda, tedarikçilerin 
bilgilerinizi gizli tutması ve bilgilerinizi güvende tutmak için uygun güvenlik önlemleri alması için 
taahhütte bulunan yazılı bir anlaşma yapabiliriz. 
Bize internet veya cep telefonu ağ bağlantısı yoluyla bilgi aktarımı tamamen güvenli olmayabilir ve 
herhangi bir iletim sizin sorumluluğunuzdadır. 
Kişisel verileriniz ile ilgili haklarınız 
6698 sayılı Kanun’un 11. Maddesi uyarınca kişisel veri sahibi olarak aşağıdaki haklara sahipsiniz; 

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca aşağıda belirtilen haklara sahip bulunmaktasınız: 

•         Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, işlendiğine ilişkin bilgi talep etme, 
•         Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını 

öğrenme, 
•         Kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, 
•         Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini talep etme, bu 

hakkınızı kullanmanız halinde bu durumun kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere de 
bildirilmesini isteme, 

•         Kişisel verilerinizin işlenme nedenlerinin ortadan kalkması halinde kişisel verilerinizin silinmesini 
veya yok edilmesini isteme, bu hakkınızı kullanmanız halinde bu durumun kişisel verilerinizin 
aktarıldığı üçüncü kişilere de bildirilmesini isteme, 

•         Elde ettiğimiz bilgilerin otomatik sistemler ile analizi yoluyla hakkınızda ortaya çıkan sonuca itiraz 
etme ve zarara uğramanız halinde tazminat talep etme. 
  
ONAM METNİ 



GSK KVKK Aydınlatma Metni’nde belirtildiği amaç ve kapsamlarda ve özellikle burada belirtildiği üzere 
kişisel verilerimin Dernek etkinliklerine katılım kaydımın oluşturulması ve bu çerçevede etkinlik genel 
sponsoru olan Glaxosmithkline İlaçları San. ve Tic. A.Ş. tarafından Sağlık Bakanlığı ve/veya TİTCK’ya 
sunulması kapsamında işlenmesine, saklanmasına, paylaşılmasına onay veriyorum. 
 


