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REZİDANS ÖZEL AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI HİZMETLERİ TİC. SAN. A.Ş. 
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASIYLA İLGİLİ TİCARİ İLİŞKİDE 

BULUNULAN/SÖZLEŞME AKDEDİLEN GERÇEK KİŞİ VEYA TÜZEL KİŞİ YETKİLİSİ 
AYDINLATMA METNİ 

 

Veri sorumlusu olarak Rezidans Özel Ağız ve Diş Sağlığı Hizmetleri Tic. San. A.Ş. (“Şirket”), 
 Ticari faaliyetlerde bulunduğu gerçek kişi ya da tüzel kişi yetkilisi/temsilcisi/çalışanı olan üçüncü 

kişinin –Şirket ile paylaşılmış olan-, 

 Ad-soyadı, T.C. kimlik numarası, doğum tarihi ve yeri şeklindeki kimlik bilgileri, imzası. 
 Kimlik/Vergi levhası örneği. 
 Telefon numarası, adres bilgisi, e-posta adresi, faks numarası. 
 Fatura bilgileri. 

 Borç bilgileri. 
 Sipariş bilgileri. 
 Banka/hesap/kart bilgileri. 

 Vekaletname bilgileri. 

 Araç plakası bilgileri. 
 İmza sirküleri kapsamında kimlik örneğinde bulunan özel nitelikli veriler(kan grubu bilgisi, 

din bilgisi).  

şeklindeki kişisel verileri, 
 

 Ticari faaliyetler kapsamında; finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi, bilgi güvenliği süreçlerinin 
yürütülmesi, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, iş faaliyetlerinin yürütülmesi/denetimi, iş 
süreçlerinin iyileştirilmesine yönelik önerilerin alınması ve değerlendirilmesi, iş sürekliliğinin 
sağlanması faaliyetlerinin yürütülmesi, firma/ürün/hizmetlere bağlılık süreçlerinin yürütülmesi, 
lojistik faaliyetlerinin yürütülmesi, mal hizmet alım ve satım ile operasyon süreçlerinin yürütülmesi, 
mal ve hizmet üretim ve operasyon süreçlerinin yürütülmesi, mal/hizmet satış sonrası destek 
hizmetlerinin yürütülmesi, iç denetim/soruşturma/istihbarat faaliyetlerinin yürütülmesi, sözleşme 
süreçlerinin yürütülmesi, tedarik zinciri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, taşınır mal ve 
kaynaklarının güvenliğinin temini, veri sorumlusu operasyonlarının güvenliğinin temini, müşteri 
ilişkileri yönetimi sürecinin yürütülmesi, müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi, 
talep ve şikâyetlerin takibi, yetkili kişi kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi, faaliyetlerin mevzuata 

uygun yürütülmesi, yönetim faaliyetlerinin yürütülmesi, risk yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, 
stratejik planlama faaliyetlerinin yürütülmesi, pazarlama ve analiz faaliyetlerinin yürütülmesi, 
fiziksel mekan güvenliğinin temini amaçlarıyla;  
 

 Üçüncü kişi tarafından veya ilgili kişi tarafından iletilen basılı sözleşme/taahhütname/form, dijital 
sözleşme/taahhütname/form, e-posta, mobil uygulama, web sitesi aracılığıyla 6698 sayılı Kişisel 
Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVK Kanunu”) m.5/II/a,c,ç,e,f hükmü kapsamında 
işlenmektedir.  

 

 Üçüncü kişi ile ilişkinin son bulmasının ardından üçüncü kişi ile yürütülen faaliyetler kapsamında 
elde edilen kişisel verileri KVK Kanunu ve ikincil düzenlemeleri kapsamında imha politikasına 
uygun olarak silme, yok etme ya da anonim hala getirme yöntemleri ile imha edilecektir.  
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 Ticaret yapılan gerçek kişi veya tüzel kişi temsilcisinin işlenen kişisel verileri yukarıda belirtilen 
amaçlar ile yurtiçinde bulunan iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, şirket yetkililerimize, 
hissedarlarımıza ve bunlarla sınırlı kalmamak üzere kanunen yetkili kamu kurumları ve özel 
hukuk kişilerine, sağlık kuruluşlarına, finansal (banka vb.) kuruluşlara, yurtiçinde ve/veya 
yurtdışında bulunan Şirketimiz bünyesinde kullanılan yazılım ve teknik destek sağlayıcılarına 
(özellikle sunucuları yurtdışında bulunan mail hizmetlerinin kullanılması haline binaen mail 
hizmeti sunucularına aktarılasına) KVK Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel 
veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir. 
 

 Yukarıda yer alan haklarınızı KVK Kanunu ve 10.03.2018 tarihinde yayımlanan Veri 
Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ hükümlerine ve ilgili güncel mevzuata 
uygun olarak http://www.dentalrezidans.com/ adresinde yer alan  “Kişisel Verilerin 
Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” kullanılarak; 
 Sırakapılar Mah. Hastane Cad. No:27 DENİZLİ ve Çamlar Altı Mah. Fakülte Cad. No:20/a 

DENİZLİ adresine bizzat/elden teslim edebilir adresine bizzat/elden teslim edebilir,   
 Sırakapılar Mah. Hastane Cad. No:27 DENİZLİ ve Çamlar Altı Mah. Fakülte Cad. No:20/a 

DENİZLİ adresine noter kanalıyla gönderebilir, 
 rezidanshs03.kep.tr güvenli elektronik ya da mobil imzalı olarak, kayıtlı elektronik posta 

adresi veya sistemimizde kayıtlı e-posta adresiniz aracılığıyla iletebilirsiniz. 
 

İlgili kişinin kendisi dışında bir kişinin talepte bulunması için konuya ilişkin olarak ilgili kişi tarafından 
başvuruda bulunacak kişi adına düzenlenmiş noter tasdikli özel vekâletname bulunmalıdır. 
 

Bu kapsamda usulüne uygun bir şekilde Şirketimize ileteceğiniz talepleriniz, en geç otuz gün 

içerisinde neticelendirilecektir. Söz konusu taleplerinizin neticelendirilmesi ayrıca bir maliyeti 
gerektirmesi halinde, Şirketimiz tarafından başvuru sahibinden Kişisel Verileri Koruma 
Kurulu (“Kurul”) tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Şirketimizce CD, flash bellek gibi 
bir kayıt ortamı üzerinden başvurunuza cevap verilmesi halinde ise kayıt ortamının maliyetini 
geçmeyecek şekilde belirlenen ücret talep edilebilecektir. 
 

Şirketimiz, başvuruda bulunan kişinin kişisel veri sahibi olup olmadığını tespit etmek adına ilgili kişiden 
bilgi talep edebilir, başvuruda belirtilen hususları netleştirmek adına, ilgili kişiye başvurusu ile ilgili 
soru yöneltebilir. 
 

Kişisel veri sahibi KVK Kanunu’nun 14. maddesi gereğince başvurunun reddedilmesi, verilen cevabın 
yetersiz bulunması veya süresinde başvuruya cevap verilmemesi hâllerinde; Şirketimizin cevabını 
öğrendiği tarihten itibaren otuz ve her hâlde başvuru tarihinden itibaren altmış gün içinde Kurul’a 
şikâyette bulunabilir. 
 

Yukarıdaki Kişisel Verilerimin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni’ni tebliğ aldım ve okudum. 
Ad- Soyad   :  

Tarih         : 

 

 

http://www.dentalrezidans.com/
https://www.memorial.com.tr/upload/kvkk-basvuru-formu-v3-r2.pdf
https://www.memorial.com.tr/upload/kvkk-basvuru-formu-v3-r2.pdf
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REZİDANS ÖZEL AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI HİZMETLERİ TİC. SAN. A.Ş. 
KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİYLE İLGİLİ TİCARET YAPILAN GERÇEK KİŞİ VEYA 

TÜZEL KİŞİ TEMSİLCİSİ AÇIK RIZA METNİ 

 

“Rezidans Özel Ağız ve Diş Sağlığı Hizmetleri Tic. San. A.Ş Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin 

Ticaret Yapılan Gerçek Kişi veya Tüzel Kişi Temsilcisi Aydınlatma Metni”nde belirtilenler 

doğrultusunda aşağıda “izin veriyorum” şeklinde işaretlenen hususlarda herhangi bir etki altında 

kalmaksızın açık bir şekilde rıza gösterdiğimi kabul, beyan ve taahhüt ederim. 

 

 Şirket tarafından KVK Kanunu ve aydınlatma metnine uygun bir biçimde elde edilen kimlik 

belgemde bulunun din verilerim ile kan grubu verilerimin aydınlatma metninde belirtilen amaçlara 

uygun bir biçimde işlenmesine,  

İzin veriyorum.  /  İzin vermiyorum.  

 

 

 Şirket tarafından KVK Kanunu ve aydınlatma metnine uygun bir biçimde elde edilen kişisel 

verilerimin aydınlatma metninde belirtilen amaçlara uygun bir biçimde yurtdışına aktarılmasına 

(özellikle sunucuları yurtdışında bulunan mail hizmetlerinin kullanılması haline binaen mail hizmeti 

sunucularına aktarılasına),  

İzin veriyorum.  /  İzin vermiyorum.  

 

 

 

Ad- Soyad    :  

Tarih        : 

İmza  : 

 


