Kişisel Verilerin Korunması
İstanbul İlaç San ve Tic A.Ş. (“Şirket”), olarak site
ziyaretçilerimize, müşterilerimize ve üyelerimize ait kişisel
verileri, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na,
yasal mevzuata ve Kişisel Verileri Koruma Kurumu kararlarına
uygun şekilde işliyoruz. Kişisel verilerinizin alınma şekilleri,
işlenme amaçları, hukuki nedenleri ve haklarınız konularında
sizleri bilgilendirmek isteriz.
1. Kişisel Veri Nedir, kim işler?
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması
Kanununun (“Kanun”) 3. maddesi uyarınca kişisel veri, kimliği
belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi ifade
eder. İstanbul İlaç San ve Tic A.Ş. (“Şirket”), 6698 sayılı Kişisel
Verilerin Korunması Kanunu uyarınca “veri
sorumlusu” sıfatıyla kişisel verilerinizi Kanun’a uygun olarak
kaydedecek, saklayacak, güncelleyecek, işleyecek ve üçüncü
kişilere açıklayabilecek ve aktarabilecektir.
2. Kişisel Verilerinizi Hangi Yöntemle ve Hangi Hukuki
Sebebe Dayanarak Topluyoruz?
Kişisel verileriniz İstanbul İlaç’a ait internet sitelerinde yer alan
iletişim, üyelik ve benzeri çevrimiçi formlar (söz konusu formlar
için gerekli olan bilgilerin yanı sıra kendi rızanız ile eklediğiniz
geri bildirim ve benzeri içeriklere haiz bilgileriniz), çağrı
merkezlerimiz aracılığı ile paylaştığınız bilgileriniz, İstanbul İlaç
tarafından yetkilendirilmiş veri işleyen gerçek veya tüzel kişiler
tarafından, e-posta, telefon, internet sitesi, muhtelif sözleşmeler,
kağıt ortamında tutulan formlar ve tutanaklar gibi vasıtalar ile
otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, sözlü, yazılı ya

da elektronik olarak, Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde yer alan
şartlar ve hukuki nedenler ile toplanabilecektir.
3. Kişisel Verileriniz Hangi Amaçla İşlenebilir?
Toplanan kişisel verileriniz, İstanbul İlaç tarafından KVK
Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme
şartları dahilinde aşağıda belirtilen amaçlar ile işlenebilecektir;
- İstanbul İlaç tarafından icra edilen faaliyetlerin ilgili mevzuata
ve İstanbul İlaç politikalarına uygun şekilde yürütülebilmesi,
- İnternet sitemizde kullanıcılarımıza daha iyi hizmet
sunabilmesi ve hizmetlerimizin iyileştirebilmesi,
- Ürün/hizmet teklifi, her türlü bilgilendirme, reklam-tanıtım,
promosyon, satış ve pazarlama faaliyetlerinin
gerçekleştirilebilmesi,
- Müşterilerimizin ilgi alanlarına ve tercihlerine yönelik
tarafımızca veya topluluk şirketlerimiz tarafından geliştirme
çalışmaları yapılabilmesi,
- İş birimlerimiz tarafından siparişlerinizin hazırlanması, teslimi
ve gerekli süreçlerin yürütülebilmesi,
- İstanbul İlaç’ ın, İştirak Şirketlerinin ve İstanbul İlaç ile iş ilişkisi
kurmuş veya iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari
güvenliğinin temini,
- İstanbul İlaç tarafından sunulan ürün, hizmet ya da ticari
faaliyete bağlı olarak sizleri faydalandırmak için gerekli
çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması;
- İstanbul İlaç ’ın ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve
uygulanması amaçları ile işlenebilecektir.

4. Kişisel Verileriniz Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabilir?
Toplanan kişisel verileriniz, KVKK’nın 8 ve 9. maddelerinde
belirtilen kişisel veri kişisel verilerin aktarılmasının şartlarına
uyumlu olarak;
- Şirket tarafından icra edilen faaliyetlerin ilgili mevzuata ve
Şirket politikalarına uygun şekilde yürütülebilmesi,
- İnternet sitemizde kullanıcılarımıza daha iyi hizmet
sunabilmesi ve hizmetlerimizin iyileştirebilmesi,
- Ürün/hizmet teklifi, her türlü bilgilendirme, reklam-tanıtım,
promosyon, satış ve pazarlama faaliyetlerinin
gerçekleştirilebilmesi,
- Müşterilerimizin ilgi alanlarına ve tercihlerine yönelik
tarafımızca veya topluluk şirketlerimiz tarafından geliştirme
çalışmaları yapılabilmesi,
- İş birimlerimiz tarafından siparişlerinizin hazırlanması, teslimi
ve gerekli süreçlerin yürütülebilmesi,
- İstanbul İlaç’ın, İştirak Şirketlerinin ve İstanbul İlaç ile iş ilişkisi
kurmuş veya iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari
güvenliğinin temini,
- İstanbul İlaç tarafından sunulan ürün, hizmet ya da ticari
faaliyete bağlı olarak sizleri faydalandırmak için gerekli
çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması;
- İstanbul İlaç’ın ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve
uygulanması amaçları ile iş ortaklarımıza, İştirak Şirketlerimize,
tedarikçilerimize, kanunen yetkili kamu kurumlarına
aktarılabilecektir.

5. Kanun Kapsamındaki Haklarınız Nelerdir?
Kişisel veri sahibi olarak, Kanun’un 11. Maddesi kapsamında
aşağıdaki haklara sahipsiniz;
- Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme
- Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
- Kişisel verilerinizin 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, düzeltme işleminin kişisel verilerin
aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
- Yasal sınırlar hariç olmak üzere Kanunun 7. maddesinde
öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini
veya yok edilmesini ve bu durumun kişisel verilerin aktarıldığı
üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
- İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla
analiz edilmesi suretiyle kendiniz aleyhine bir sonucun ortaya
çıkmasına itiraz etme,
- Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle
zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme.
6. Kanun Kapsamında Size Tanınan Haklarınızı Ne Şekilde
Kullanabilirsiniz?
Yukarıda sayılan haklarınızı, yazılı olarak ıslak imzalı şekilde
veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik
imza, mobil imza ya da ilgili kişi tarafından Şirketimize daha
önce bildirilen ve Şirketimiz sisteminde kayıtlı bulunan

elektronik posta adresini kullanmak suretiyle Şirketimize
iletebilirsiniz. Yazılı olarak yapılacak başvurular için Orhantepe
Mah. Üsküdar Cad.Breeze Tower Dragos no:155 Kat:15 Daire:
79 PK.34865 Kartal/ İstanbul adresidir. Başvurunuzda asgari
olarak bulunması zorunlu olan bilgiler aşağıda belirtildiği gibidir;
 Ad, soyad ve başvuru yazılı ise imza,
 Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarası,
yabancılar için uyruğu, pasaport numarası veya varsa kimlik
numarası,
 Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi,
 Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks
numarası,
 Talep konusu
Ayrıca konuya ilişkin bilgi ve belgeler de başvuruya
eklenmelidir. Başvurunuzu internet sitemizde yer alan Başvuru
Formu ile gerçekleştirebilirsiniz. Kişisel veri sahibinin kendisi
dışında bir kişinin talepte bulunması için konuya ilişkin olarak
kişisel veri sahibi tarafından başvuruda bulunacak kişi adına
düzenlenmiş özel vekâletname bulunmalıdır.
Şirketimize iletilen usulüne uygun talepler en geç otuz gün
içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Cevabın on sayfadan
fazla olması halinde, on sayfanın üzerindeki her sayfa için 1
Türk Lirası işlem ücreti alınabilir. Başvuruya cevabın CD, flash
bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde ise veri kayıt
ortamının maliyeti talep edilebilir.
Şirket, başvuruda bulunan kişinin kişisel veri sahibi olup
olmadığını tespit etmek ve talepleri değerlendirmek için gerekli
görmesi halinde ek bilgi talep edebilir ve başvuruda belirtilen

hususları netleştirmek adına, kişisel veri sahibine başvurusu ile
ilgili soru yöneltebilir.
Kullanım Koşulları & Gizlilik
Bu web sitesini ziyaret etmeniz ve bu site vasıtasıyla
sunduğumuz hizmetlerden yararlanmanız sırasında size ve
talep ettiğiniz hizmetlere ilişkin olarak elde ettiğimiz bilgilerin ne
şekilde kullanılacağı ve korunacağı işbu "Gizlilik Politikası"nda
belirtilen şartlara tabidir. Bu web sitesini ziyaret etmekle ve bu
site vasıtasıyla sunduğumuz hizmetlerden yararlanmayı talep
etmekle işbu "Gizlilik Politikası"nda belirtilen şartları kabul
etmektesiniz.
ii.com.tr sitesinin tüm hakları İstanbul İlaç San ve Tic. A.Ş’ye
aittir. Bu web sayfalarında yayımlanan içerikler (örneğin yazılım,
ürünler, logolar, v.s. gibi markalar, bilgiler, raporlar, resimler ve
grafikler), ulusal ve uluslararası kanunlar ve uluslararası
sözleşmeler ile korunmaktadır. Kullanıcı website dahilinde
bulunan ürünleri, bilgileri, her türlü veritabanını, resimleri,
metinleri, ikonları, görsel ve işitsel v.b. imgeleri, video klipleri,
dosyaları, web sitesi, software-code'ların html kodu ve diğer
kodlar vs. ile, tasarımları, katalogları ve listeleri kısmen ya da
tamamen çoğaltamayacağını, kopyalamayacağını,
dağıtmayacağını, işlemeyeceğini, online ya da diğer bir yöntem
kullanılmak suretiyle göndermeyeceğini, gerek bu eylemleri ile
gerekse de başka yollarla, İstanbul İlaç San ve Tic A.Ş ile
doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul
ve taahhüt etmektedir. Sitede yer alan her türlü bilgi ve
materyal; sitenin tamamı ya da bir bölümü revize edilerek,
ekleme yapılarak ya da bir kısmı değiştirilerek farklı bir biçimde
kullanılamaz. Web sitesinden alınabilecek her türlü bilgi (yazılı
ya da görsel) rahatlıkla görülebilecek büyüklükte "© 2020,
ii.com.tr Tüm Hakları Saklıdır" ifadesi eklenmeden kullanılamaz.
Sitede yer alan ifadeler içerisindeki 3. kişi ya da kurumlara ait

tescilli marka, hizmet, logo vb. uyarılar ve ayraçlar, siteden alıntı
yapıldığında kaldırılamaz.
ii.com.tr 'nin herhangi bir sebep göstermeksizin ve önce veya
sonra ihbarda bulunmaksızın bu kullanım koşullarını değiştirme,
ilavede bulunma veya yenileme hakkı saklıdır. Bu sayfalarda,
mevcut ve güncellenmiş versiyon bulunmaktadır. Bu web
sayfalarının kullanılması ile kullanıcı, mevcut versiyon ile
sınırlandırılmış olduğunu kabul eder.
ii.com.tr sitesinde direkt ya da dolaylı yoldan diğer sitelere
bağlantı (link) verilebilir. Bu bağlantıların amacı bilgi vermek ya
da reklamdır. Kullanıcı, site üzerindeki linklerin kaynakları
üzerinde ii.com.tr 'nin hiçbir kontrolü olmadığı için, ii.com.tr’ nin
linklerinin gösterdiği web sitelerinin veya kaynakların
ulaşabilirliğinden sorumlu olmadığını ve bu web siteleri ve
kaynaklar üzerinde bulunan veya bunlardan elde edilebilen
hiçbir içerik, reklam, ürün veya diğer materyalden sorumlu
olmadığını kabul eder. Kullanıcı ayrıca ii.com.tr 'nin böyle
herhangi bir web sitesi veya kaynak üzerinde veya bunlar
yoluyla elde edilebilen herhangi bir içerik, mal veya hizmete
güvenerek veya bunlar tarafından veya bunların kullanımı ile
bağlantılı olarak neden olunan ya da neden olunduğu iddia
edilen herhangi bir zarar veya kayıptan doğrudan veya dolaylı
olarak sorumlu olmadığını kabul eder.
ii.com.tr sitesinde bulunan içerikler sürekli kontrol edilmekte ve
güncellenmektedir. Ancak, ii.com.tr ve sahibi İstanbul İlaç San
ve Tic. A.Ş site içeriğindeki bilgi hatalarından sorumlu
tutulamaz, sayfalarında her türlü değişiklik ve yeniliği istediği
anda yapabilir. Bu değişikliklerden dolayı doğabilecek hiçbir
bilgi hatasından ii.com.tr sitesi ve sahibi İstanbul İlaç’a
sorumluluk yüklenemez. ii.com.tr sitesinin tüm kullanım ve içerik
hakları saklıdır. İzinsiz kullanımı kanunlarla yasaklanmıştır.

Bu koşullar T.C yasalarınca belirlenen hükümlere tabidir ve bu
yasalara uygun olarak yorumlanacaktır. Bir sözleşme
çerçevesinde ya da haksız fiil nedeniyle açılacak bir dava
sonucunda ya da başka şekillerde bu koşullarlardan
kaynaklanan ya da bu web sitesi ile bağlantılı olarak ortaya
çıkabilecek uyuşmazlıklarda İstanbul Anadolu Mahkemeleri
yetkilidir.

