
 

 

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ HAKKINDA  

BİLGİLENDİRME VE RIZA FORMU 

 

İşvereniniz İntervet Veteriner İlaçları Paz. Ve Tic. Ltd. Şti. (“İntervet”), 07 Nisan 2016 tarihli ve 6698 
sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkındaki Kanun (“Kanun”) uyarınca veri sorumlusu olup, Kanun 
kapsamında bir takım sorumluluk ve yükümlülükleri mevcuttur. Bu kapsamda, İntervet istihdamınızla 
ilgili olarak işlenen bazı kişisel verilerinizi, aşağıda açıklanan amaçlar doğrultusunda ve işbu 
Bilgilendirme ve Rıza Formu’nda düzenlenen koşullara göre işlemek için onayınızı talep etmekte ve 
sizleri Kanun kapsamında mevcut haklarınız ve genel olarak veri işleme amaçlarımız hakkında 
bilgilendirmek istemektedir.  

6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun 419’uncu maddesi, 4857 sayılı İş Kanunu ve 5510 sayılı Sosyal 
Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve çalışanlarla ilgili diğer mevzuat uyarınca İntervet’in 
işveren olarak kanunen uymakla yükümlü olduğu bir takım yükümlülükleri bulunmaktadır (Bundan sonra 
genel olarak “Yükümlülükler” olarak adlandırılacaktır). 

Bu bağlamda, İntervet, sizinle ilgili bazı kişisel verileri, doğrudan sizden veya diğer kişilerden öğrenerek, 
çalışanlara ilişkin genel kayıtlarının bir parçası olarak tutmaktadır. Kişisel bilgileriniz , adresiniz, iletişim 
bilgileriniz, eğitim geçmişiniz ve medeni haliniz gibi genel veriler, uzmanlık alanınız, maaş ve 
kazançlarınıza ilişkin detaylar, iş başvurusu, banka bilgileri,  maaş incelemeleri ve şirket ile olan 
geçmişiniz, izinlere ilişkin kayıtlar, çalışma zamanlarına ilişkin kayıtlar, tıbbi sertifikalar, sağlık geçmişi ve 
doktor raporları gibi sağlık verilerini içermektedir.  

Bu veriler, personel yönetimi, çalışan, iş ve genel işletme yönetimi amaçları, kayıt tutma, çalışanların 
performanslarının değerlendirilmesi, prim/ ikramiye tespiti ve diğer yasal yükümlülükler ile ilgili olarak 
meşru amaçlar doğrultusunda işlenmekte ve kullanılmaktadır. Bu veriler ayrıca mevzuata uyum 
sağlamak için devlet kurumlarına da aktarılabilir. 

İntervet, başka şirketlerle birleşebilir veya başka şirketler tarafından devralınabilir veya İntervet, 
çalışanların performanslarını inceleyerek verilecek primleri hesaplayan şirketler gibi üçüncü kişilerden, 
verilerle ilgili bir takım hizmetler almak isteyebilir. Böyle bir durumda, İntervet sizin genel verilerinizi, 
çalışan verilerinizi veya sağlık verilerinizi, “bilmesi gereken prensibi”ne göre üçüncü kişilere veya 
danışmanlarına aktarabilir ve makul derecede mümkün olan en geniş kapsamda verilerinizin güvenliğini 
sağlar. 

Kişisel verileriniz Belçika ve ABD’de bulunan veri tabanlarında saklanmaktadır. Bu veritabanları ilgili 
şirket çalışanları tarafından kontrol edilmektedir ve global olarak elektronik ortamda erişilebilmektedir. 
Ancak verileriniz belirli bazı projeler kapsamında Türkiye ile aynı derecede koruma sağlayan veya 
sağlamayan bazı ülkelere de gerekli önlemlerin alınması ve mevzuata uyulması kaydı ile aktarılabilir. 
İntervet, veritabanında yer alan bilgilerin güvenliğini sağlamaya yönelik teknik ve idari önlemleri 
almaktadır ve bu önlemler zaman içerisinde gözden geçirilecek ve teknolojik gelişmelere paralel olarak 
güncellenebilecektir. 

Kişisel verileriniz mümkün olduğunca güncel tutulacaktır, siz de İntervet tarafından tutulan ve işleme tabi 
tutulan kişisel verilerinizi her zaman düzeltme ve güncelleme hakkına sahipsiniz. 

Kanun uyarınca verinin sahibi olan kişi, İntervet’in kanuni hakları saklı kalmak kaydı ile, İntervet’e 
başvurarak kendisiyle ilgili   

• kişisel verilerin işlenip işlenmediğini öğrenme, işlendiğine ilişkin bilgi talep etme,  

• işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,  

• aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,  

• eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini talep etme, bu hakkınızı 
kullanmanız halinde bu durumun kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere de 
bildirilmesini isteme,  

• kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme, bu hakkınızı kullanmanız halinde 
bu durumun kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere de bildirilmesini isteme,  

• elde ettiğimiz bilgilerin otomatik sistemler ile analizi yoluyla hakkınızda ortaya çıkan sonuca 
itiraz etme ve zarara uğramanız halinde tazminat talep etme  



 

 

haklarına sahiptir. İntervet bu hakları en uygun şekilde kullanabileceğinizi temin eder. 

 

İşbu Bilgilendirme ve Rıza Formu’nu imzalayarak kişisel verilerinizin yukarıdaki amaç ve doğrultuda 
işlenmesine ve aşağıdaki hususlara açık rıza göstermektesiniz:  

 İşvereniniz olarak İntervet kişisel verilerinizi (kişisel sağlık verileriniz dahil) tutabilir, işleyebilir ve/veya 
üçüncü kişilere ve yabancı ülkelere – Türkiye ile aynı derecede koruma sağlayan veya sağlamayan - 
aktarabilir. 

 İşbu Bilgilendirme ve Rıza Formu’nda belirtilen amaçlar doğrultusunda hassas verileriniz (sağlık 
verileri) dahil kişisel verileriniz, ilgili mevzuat tarafından öngörülen hukuken gerekli süre veya işbu 
Onam Formu’nda listelenen amaçları yerine getirmek için gerekli süre boyunca işlenebilir, aktarılabilir 
ve/ veya saklanabilir. 

 İntervet’in bir çalışan olarak işinizi yapmak üzere tarafınıza tahsis edilen bilgisayarlar, cep telefonları 
gibi teknik ekipman ve cihazlardan yapılan tüm elektronik iletişimleri gözden geçirme, inceleme veya 
diğer yollarla izleme hakkı ve bunları üçüncü kişilere aktarma hakkı bulunmaktadır.  

MSD / İntervet global Gizlilik Politikası’nı http://www.msd.com.tr/Sayfalar/Privacy.aspx. adresinden 
okuyabilirsiniz. 

    

İşbu Onam Formunu okudum ve anladım, yukarıdaki hususlara kendi iradem ile onay veriyorum.  

 

 

Ad-Soyad  : ____________________ 

Tarih  : ____________________ 

İmza  : ____________________ 

 

 

http://www.msd.com.tr/Sayfalar/Privacy.aspx

