
KVKK Anlamında detaylı b�lg� �ç�n:

COVİD-19 KORONA VİRÜS SALGINI KAPSAMINDA ÇALIŞANLAR İÇİN AYDINLATMA METNİ

 COVİD-19 Kapsamında Dünya Sağlık Örgütünün ve Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığının açıklamaları 
kapsamında işletmemizde de her türlü önlem alınmıştır. Veri sorumlusu sıfatımızla ÖZEL PALMİYE HASTANESİ  olarak siz 
ZİYARETÇİLERİMİZDEN, Kişisel Verilerinin Güvenliği meselesi bizim için çok önemli bir husustur. Bu aydınlatma metni, 6698 
sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunun 10. Maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul 
ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında hazırlanmıştır.

 Kişisel Verileriniz; şirketimiz ile aranızdaki çalışan-işveren ilişkisi çerçevesinde 6698 sayılı Kişisel Verilerin 
Korunması Kanunun (“KVKK”) çizdiği sınırlar kapsamında COVID-19 Korona Virüs salgını hakkında tedbirlerin 
uygulanması amacı ile işlenmektedir. 

 Vücut Sıcaklığı özel nitelikli kişisel verisi, KVKK'nın 5'inci ve 6'ıncı maddesinde belirtilen “Veri Sorumlusunun 
Meşru Menfaati” ve “Kamu Sağlığının Korunması” hukuki sebebine dayanarak, elektronik, sözlü veya yazılı toplama usulü ile 
gerektiğinde tamamen veya kısmen otomatik yolla gerektiğinde manuel olarak işlenmekte olup, KVKK'nın 5'inci 6'ıncı ve 
8'inci Maddesinde belirtilen “Kanunlarda Öngörülmesi” ve “Kamu Sağlığının Korunması” hükmü gereği Sağlık Kuruluşları 
ile paylaşılmaktadır. 

 Kişisel Verilerinizin korunması konusunda kanunun ön gördüğü hukuki, idari ve teknik tedbirleri uygulamakta ve bu 
verilerin işlenmesinde Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Maddeleri kapsamında gerekli tüm önlemleri almaktayız. Vücut 
Sıcaklığınızın yüksek olmaması durumunda alınan veri saklanmamaktadır.  

İLGİLİ KİŞİNİN HAKLARI
Herkes,
1. Kişisel verisinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
6. 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,
7. 5 ve 6 maddeleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
8. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir 
sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
9. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, 
haklarına sahiptir.
 KVKK'nın “ilgili kişinin haklarını düzenleyen” 11 inci maddesi kapsamındaki taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru 
Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” göre 
 I-) palmiyeik@palmiyehastanesi.com.tr mail adresimizden, 
  II-) ozelpalmiyehastanesi@hs01.kep.tr kep adresimizden, 
  III-) İsmet İnönü Mah. 720 Sk. No:4 İskenderun/Hatay adresine iadeli taahhütlü posta veya noter aracılığı ile yazılı 
olarak şirketimize yazılı olarak iletebilirsiniz. Başvurularınıza KVKK'nın 13. Maddesi kapsamında cevap verilecektir.  

 


