
GERÇEK KİŞİ TEDARİKÇİ- İŞ ORTAĞI- DIŞ HİZMET SAĞLAYICI VE TÜZEL KİŞİ 

TEDARİKÇİ-İŞ ORTAĞI- DIŞ HİZMET SAĞLAYICININ GERÇEK KİŞİ TEMSİLCİSİ 

AYDINLATMA METNİ 

IDH Süleyman Mert olarak; veri sorumlusu sıfatıyla, duruma göre aşağıda belirtilen şekillerde elde 

ettiğimiz kişisel verilerinizin, ticari ilişkilerimiz kapsamında veya sizlerle olan iş ilişkimiz dâhilinde, 

işlenmelerini gerektiren amaç çerçevesinde ve bu amaç ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde, tarafımıza 

bildirdiğiniz veya bildirildiği şekliyle kişisel verilerin doğruluğunu ve en güncel halini koruyarak, 

kaydedileceğini, depolanacağını, muhafaza edileceğini, yeniden düzenleneceğini, kanunen bu kişisel 

verileri talep etmeye yetkili olan kurumlar ile paylaşılacağını ve KVKK'nın öngördüğü şartlarda, 

yurtiçi veya yurtdışı üçüncü kişilere aktarılacağını, devredileceğini, sınıflandırılabileceğini ve 

KVKK'da sayılan sair şekillerde işlenebileceğini bildiririz. 

Gerçek Kişi Tedarikçi- İş Ortağı - Dış Hizmet Sağlayıcı Ve Tüzel Kişi Tedarikçi - İş Ortağı - Dış Hizmet 

Sağlayıcının Gerçek Kişi Temsilcisi Verilerine İlişkin; 

Tarafımıza sizin tarafınızdan veya temsilcisi olduğunuz şirketiniz yetkilileri tarafından sözleşme 

ilişkimiz kapsamında sağlanan ve tarafımızca işlemeye konu olabilecek kişisel verileriniz aşağıdaki 

gibidir:  

1. Kişisel Verilerinizin İşlenmesi ve İşlenen Veri Tipleri 

IDH Süleyman Mert Ağız ve Diş Sağlık Merkezi tarafından 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması 

Hakkında Kanun ("Kanun") ve ilgili diğer mevzuatta öngörülen usul ve yasaya tabi olarak; 

Kimlik bilgileri, iletişim bilgileri, işyeri adı, işyeri adresi, vergi numarası gibi işyerine ilişkin veriler, 

kaşe ve imza verileri, banka hesap ve İBAN bilgileri, web sitesi bilgileri, meslek ve unvan bilgileri, 

güvenlik kamera kayıt verileri işlenmektedir.  

2. Kişisel Veri Toplama Sebepleri Ve Yöntemleri 

IDH Süleyman Mert Ağız ve Diş Sağlık Merkezi olarak hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek, 

şirketinizle ve/veya sizinle aramızdaki sözleşmenin ifası, kanunlarda öngörülen nedenlerle ve Şirket'in 

meşru menfaati gereği sizden ve/veya şirketinizi temsilen diğer temsilcilerden/çalışanlardan talep 

ettiğimiz kişisel verilerinizi, sizin tarafınızdan ve/veya şirketinizin diğer temsilcilerinin/çalışanları 

tarafından bize sözlü, fiziksel veya elektronik ortamda iletilmesi ve şirket binalarına yerleştirdiğimiz 

kameralar aracılığıyla fiziksel veya elektronik olarak topluyoruz. 

3. Kişisel Veri İşlenme Amaçları 

Kimlik verileriniz, iletişim verileriniz, mesleki verileriniz, finansal verileriniz, imza verileriniz ve 

görsel/işitsel verileriniz oluşan kişisel verileriniz Kanun’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak, 

Şirket tarafından; 

•Aramızdaki sözleşmelerin uygulanabilmesi ve şart ve koşullarının yerine getirilmesi için; 



•Tarafınızdan veya temsilcisi olduğunuz şirket tarafından Ağız ve Diş Sağlık Merkezi’ne temin edilen 

mal ve hizmete ilişkin işlerin ve iletişimin koordinasyonu ve yürütülmesi ve hizmet/sözleşme ifasına 

ilişkin kalite kontrolü ve değerlendirmesi, 

•Finans ve muhasebe kayıtlarının tutulabilmesi ve ödeme işlemlerinin gerçekleştirilmesi, 

•Tedarikçi, iş ortakları, dış hizmet sağlayıcıları ve müşteriler arasında iletişim sağlanması, 

•Tedarikçi çalışanlarından destek alınması, 

 Eğitim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi, 

•Ağız ve Diş Sağlık Merkez politikalarımızı uygulamak açısından gerekli olması, 

•Savunma hakkımızı kullanabilmek veya tarafımızdan usulüne uygun bir hukuki süreç kapsamında 

talep edildiği takdirde hukuki yükümlülüğümüzü yerine getirilebilmesi, 

•Müşteri finansal durum sorgulamasının yapılması, 

•Toplu ödemelerin gerçekleştirilmesi, 

•Çek takibinin yapılması ve iade edilecek çeklerin bildirilmesi, 

•Cari hesap kartında müşterilere ait form tasarımları oluşturulması, 

•Cari hesap açılması, 

•Müşterilere ait cari hesap bilgilerini üst yönetim ile paylaşılması, 

Amaçlarıyla; Kanun ve ilgili diğer mevzuatlarda belirtilen kişisel veri işleme şart ve amaçları dâhilinde 

işlenmektedir. 

Kişisel verileriniz, ilgili mevzuatta belirtilen veya işlendikleri amaç için gerekli olan azami süre ve 

herhalde kanuni zamanaşımı süreleri kadar muhafaza edilecektir. 

Ayrıca yukarıda belirtilen kişisel verileriniz Ağız ve Diş Sağlığı Merkezine ait fiziki arşivler ile 

Yurtdışında bulunan e-mail sunucuları aracılığıyla bilişim sistemlerine nakledilerek hem dijital hem de 

fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilmektedir. 

4. Yurt İçindeki Üçüncü Kişilerle Kişisel Verilerinizin Paylaşılması  

Kişisel verileriniz zaman zaman ve faaliyetin gerektirdiği ölçüde, Aydınlatma Metninde açıklanan 

amaçları yerine getirebilmek adına, 

•Ağız ve Diş Sağlık Merkezimizin hizmet aldığı mesleki danışmanlar ve muhasebeciler ve denetçilerle, 

bilgi teknolojileri ve arşiv hizmeti veren şirketlerle, yasal yükümlülüklerimizi getirmek için hizmet 

aldığımız iş sağlığı ve güvenliği kurumları ve uzmanlarıyla, 

•Ağız ve Diş Sağlık Merkezimizin ticari, idari veya sözleşmesel ilişki içinde bulunduğu kurumlarla, 

bankalarla, 



•Ağız ve Diş Sağlık Merkezimizin iş ilişkisi içerisinde bulunulan firmalar ile birlikte gerçekleştirilen 

teklif, sipariş ve ödeme de dâhil olmak üzere finansal süreçlerin yürütülmesi ve Şirket içi kontrollerinin 

sağlanması amacıyla ilgili firmalarla, 

•İş sağlığı ve güvenliği kapsamında saha güvenliğinin sağlanabilmesi amacıyla iş birliği içerisinde 

olunan iş sağlığı ve güvenliği firmalarına, 

•Denetim faaliyetlerinin gerçekleştirilebilmesi amacıyla bağımsız denetim firmalarına, 

• Ağız ve Diş Sağlık Merkezimiz ile gerçekleştirdiğiniz e-mail yazışmaları vasıtasıyla e-mail 

sistemlerine ait süreçlerin yürütülmesi amacıyla yurtdışında bulunan e-mail hesap sağlayıcılarına ve 

•Fiziksel mekân güvenliğinin yürütülmesi kapsamında ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına, 

aktarılabilmektedir. 

5. Yurt Dışındaki Üçüncü Kişilerle Kişisel Verilerinizin Paylaşılması  

Kanun’un 9. Madde de belirtildiği üzere Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından tespit ve ilan edilen 

yeterli korumaya sahip yabancı ülkelerde mukim kişi ve kuruluşlara eğer kişisel verinin aktarılacağı 

ülkede yeterli koruma tespit ve ilan edilmediyse bile yazılı olarak taahhüt edilen ve ilgili aktarım 

açısından Kurul’un izninin alınabildiği durumlarda ve Kanun 4/2. Maddesi uyarınca açık rıza ile veya 

kanunun 5/2 ve 6/3 maddeleri kapsamında ise açık rıza olmaksızın yurtdışına aktarılabilecektir. 

Ayrıca kişisel ve özel nitelikte kişisel verileriniz yurt dışı sunucularda barındırılabilecek ve yurt dışı 

bulutta tutulabilecektir.  

6. Kanun Gereğince Yasal Haklarınız 

Kişisel veri sahibi ilgili kişi olarak, IDH Süleyman Mert Ağız ve Diş Sağlık Merkezi tarafından 

verilerinizin işlendiği ve verilerinizin veri sorumlusu sıfatı ile işlediği ölçüde Kanun’un 11. maddesi 

gereği “Kültür Mah. 3822 Sok. No:6 Kepez/ANTALYA” adresine; ya fiziki olarak Ağız ve Diş Sağlık 

Merkezinden temin edebileceğiniz basılı form ile ya da www.idh.com.tr adresinde bulunan “Veri 

Sahibi Başvuru Formu” ile iadeli taahhütlü mektupla veya noter yolu ile veya bizzat şahsen kimlik 

ibrazı ile yazılı başvuruda bulunarak kişisel verilerinizin; 

•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 verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, 

•Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu 

kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 

•KVK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini 

gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini 

http://www.idh.com.tr/


isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini 

isteme, 

•İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin 

kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, 

•Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararınızın 

giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz. 

Talebinizin kişisel veri iletilmesini gerektiren bir talep olması durumunda veri güvenliğinin sağlanması 

açısından kimliğinizi doğrulamanız talep edilebilecektir. KVKK’ nın 13. maddesi gereğince veri 

sorumlusu olarak şirketimiz başvuruda yer alan taleplerinizi, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve 

en geç otuz gün (30 gün) içinde ücretsiz olarak sonuçlandırır ve yanıtımız tarafınıza iletilir. Ancak, 

işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde, Kurulca belirlenen tarifedeki ücret kişisel veri sahibi 

olarak sizden talep edilecektir.  

 

 

 

 

 

 

 

 


