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6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA HASTA AYDINLATMA METNİ

 VERİ SORUMLUSUNUN KİMLİĞİ
Özel Palmiye Hastanesi Anonim Şirketi

Adres: İsmet İnönü, 720. Sk. No:4, 31200 İskenderun/Hatay
Telefon No: (0326) 618 77 55  -  E-Posta: palmiyeik@palmiyehastanesi.com.tr

KEP Adresimiz: ozelpalmiyehastanesi@hs01.kep.tr

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMACI
Biz Özel Palmiye Hastanesi Anonim Şirketi olarak, siz hizmet verdiğimiz kişilerden;

· Sunmuş olduğumuz sağlık hizmetlerinin gereği gibi yerine getirilmesi,
· Kimliğinizi doğrulama,
· Kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, gerekli tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, 
· Sağlık hizmetleri ile nansmanının planlanması ve yönetimi, 
· Hizmet faturalandırma süreçlerinin yürütülebilmesi, 
· Sağlık Bakanlığı'nca ve kanunlarca ortaya konulmuş olan kimlik doğrulama işlemlerinin gerçekleştirilebilmesi,
· İlaç temini, 
· Randevu işlemlerinin düzenlenmesi,
· Tarafınızla hizmet hakkında memnuniyet değerlendirmesi, randevu hakkında haberdar edilmeniz ve potansiyel ürün veya 
 hizmetlerimizi tanıtmak, niyetiyle iletişime geçilmesi amaçlarıyla, 
· İlgili mevzuat uyarınca Sağlık Bakanlığı ve diğer kamu kurum ve kuruluşları ile talep edilen bilgilerin paylaşılması.
· Sağlık hizmetlerini geliştirme amacıyla analiz yapma.
· Hasta Hizmetleri, Mali İşler, Pazarlama bölümleri tarafından sağlık hizmetlerinizin nansmanı, tetkik, teşhis ve tedavi 
 giderlerinizin karşılanması, müstehaklık sorgusu kapsamında özel sigorta şirketler ile talep edilen bilgilerin paylaşılması.
· Sağlık hizmetlerinin nansmanı kapsamında özel sigorta şirketler ile talep edilen bilgileri paylaşma.
· 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında 
 Kanun Hükmünde Kararname, Özel Hastaneler Yönetmeliği, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, Kişisel Sağlık 
 Verilerinin İşlenmesi ve Mahremiyetinin Sağlanması Hakkında Yönetmelik ve ilgili diğer sair mevzuatta yer alan hukuki  
 yükümlülüklerimizi yerine getirme amaçlarıyla kişisel veriler toplamaktayız. 
· Sağlık hizmetlerinin nansmanı kapsamında özel sigorta şirketler ile talep edilen bilgileri paylaşma.

KİŞİSEL VERİLERİNİZ HAKKINDA YAPILABİLECEK AKTARIMLAR

 Özel Nitelikli Kişisel Veriniz olan sağlık bilgileriniz, sağlık hizmetlerinin gereği olarak, kamu sağlığının korunması, koruyucu 
hekimlik, tıbbî teşhis, gerekli tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile nansmanının planlanması amaçlarıyla 

 · Yetkili kamu kurum ve kuruluşlarıyla, 
 · Özel sigorta şirketleriyle, 
 · Türkiye Eczacılar Birliğiyle,
 · Yetki verdiğiniz temsilcilerinizle, 
 · Düzenleyici ve denetleyici kurumlarla paylaşılabilmektedir. 

 Adli bir vaka veya hukuki uyuşmazlık ortaya çıkması halinde sağlık ve kimlik bilgileriniz, adli makamlarla ve savunma haklarımızı 
kullanabilmek adına avukatlarımızla paylaşılabilmektedir. 
Kimlik ve sağlık bilgileriniz, bünyemizde tetkiki yapılamayan durumlara özgü olarak, doğru tetkikin ve doğru teşhisin yapılabilmesi ve 
doğru tedavinin uygulanabilmesi adına, 

 · Yurtiçinde yerleşik şirketimiz dışındaki laboratuvarlara, ilgili vücut örneği(kan, idrar, patoloji, gaita, vücut sıvısı) ve 
  hasta barkodunuzun iletilmesi suretiyle, 

gerekli tıbbi tetkiklerin yapılabilmesi amacıyla gönderilmektedir. Veri aktarıma yapılan labaratuar ve diğer iş ortaklarımız websitemizde 
belirtilmiştir.
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 Psikoloji bölümünde, yaptırılan bazı testler, ağ üzerinde yurtiçinde yerleşik tüzel kişi iş/çözüm ortaklarımızın sunucuları 
üzerinden yapıldığından, kimlik ve sağlık bilgileriniz ilgili iş ortaklarının serverlarına aktarılabilmektedir.

 Biyometrik veri olan avuç içi okuma verileriniz ise kimlik doğrulamasının mevzuata uygun şekilde yapılabilmesi amacıyla 
alınmakta doğrudan Sağlık Bakanlığı sistemine gönderilmekte, tarafımızca görüntülenmemekte ve bünyemizde ayrıca 
saklanmamaktadır.

 Genel Nitelikli Kişisel Verileriniz, faturalandırma ve para transferi süreçlerinin yürütülmesi adına, bankalarla, mali 
müşavirlerimizle, tarafınızın işvereniyle veya bağlı bulunduğu/anlaşmalı olduğu sigorta kurumlarıyla paylaşılabilmektedir.
 
 Ayrıca yalnızca tarafınızın rızası olması durumunda, sosyal medya üzerinde görsel verilerinizle ilgili paylaşım yapılabilmektedir.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİ TOPLAMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

Kişisel verileriniz; 
 a) Kanunlarda açıkça öngörülmesi,
 b) Kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması,
 c) Hizmet sözleşmesinin kurulması ve ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması sebebiyle tarafınıza ait kişisel verilerin 
 işlenmesinin gerekli olması,
 ç) Veri sorumlusu olarak tarafımızın size ve kamu kurum ve kuruluşlarına olan hukuki yükümlülüğümüzü yerine getirebilmemiz 
 için zorunlu olması,
 d) Tarafınızın temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusu olarak tarafımızın meşru menfaatleri için 
 zorunlu olması,
 e) Kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile  
 nansmanının planlanması ve yönetiminin sağlanması,

Sebepleriyle her türlü sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, aşağıda yer verilen amaçlar doğrultusunda otomatik ve otomatik 
olmayan yollarla toplanmakta ve 6698 Sayılı Kanuna uygun şekilde, saklanmakta ve işlenmektedir.

İLGİLİ KİŞİNİN HAKLARI

Herkes,
 a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 e) Kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde ve verinin saklanmasını gerektirecek başkaca bir 
 kanuni yükümlülük kalmaması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 f) (d) ve (e) bentleri uyarınca 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,
 ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına 
 sahiptir.

Bu haklarınızı kullanmak adına, yukarıda belirtili kep adresimize, şahsınıza ait kep adresinden ileti yollayabilir; yukarıda belirtili 
adresimize, kimliğinizi teşhis edebileceğimiz şekilde başvuru yapabilir ya da noter aracılığıyla talebinizi ihtar edebilirsiniz. Usulüne uygun 
şekilde yapmış olduğunuz taleplerinize en geç 30 gün içinde geri dönüş sağlanacaktır.


