
Daiichi Sankyo Random Lucky Follower Projesi Aydınlatma Metni 

Daiichi Sankyo İlaç Ticaret Limited Şirketi (“Daiichi Sankyo”, Daiichi-Sankyo Ünalan Mahallesi Libadiye 

Cad. Emaar Square Sit. F Blok No: 82 F/57 Üsküdar/İstanbul) olarak, kişisel verileriniz veri sorumlusu 

sıfatıyla 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK“), ilgili mevzuat hükümlerine  uygun olarak 

ve aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.  

Random Lucky Follower projesi kapsamında Linkedin’den takipçilerimiz arasında yapılacak çekilişte Udemy’den 

eğitim hediye edilecektir. Çekişte kazanan talihlilerden toplanan kişisel verilerinizin ne olduğu, nasıl toplandığı, 

neden işlendiği, ne şekilde korunduğu ve sahip olduğunuz hakları sizlere açıklayabilmek adına bu Aydınlatma 

Metni’ni hazırlamış bulunmaktayız.  

1. Toplanan Kişisel Verileriniz 

İsim, soyisim, e-posta adresi 

2. Kişisel Verilerinizi İşleme Amacımız ve Hukuki Sebebi  

Toplanan kişisel verileriniz, KVKK’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak “kişisel verilerinizin tarafınızca 

alenileştirilmiş olması” ve  “bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, 

sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması olması” halinde tarafımızdan hediyenizin 

size ulaştırılması amacıyla ve bununla sınırlı olacak şekilde işlenebilecektir:  

3. Kişisel Verilerinizi Toplama Yöntemimiz 

Kişisel verileriniz, linkedin platformu üzerinden yapılacak duyuru üzerine kendi isteğinizle şirketimize mail 

yoluyla iletmeniz ile toplanır.  

4. Kişisel Verilerinizin Aktarımı ve Aktarım Amaçları  

Kişisel verileriniz yukarıda açıklamış olduğumuz faaliyetler kapsamında ve amaçlarla sınırlı olmak üzere bize 

hizmet sunabilmeleri için; bir sözleşme vasıtasıyla hizmet aldığımız ve gizlilik yükümlülüğü bulunan yurtiçinde 

mukim iş ortağımız ajansa ve eğitimi alacağınız platform şirketine aktarılabilecektir.  

5. Kişisel Verilerinizi Saklama Süremiz 

Kişisel verileriniz, Aydınlatma Metni’nde açıklanan amaçlar kapsamında, Daiichi Sankyo Veri Saklama ve İmha 

Prosedüründe belirtilen süre kadar saklanacaktır. Saklama süresi sona eren kişisel verileriniz tarafımızca derhal 

silinmekte veya imha edilmektedir.  

6. İlgili Kişi Olarak Kanun’un 11. Maddesinde Sayılan Haklarınız 

Kişisel veri sahibi olarak KVKK’nın 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz: 

• 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 verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 

• KVKK’ya ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini 

gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve 

bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 

• İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir 

sonucun ortaya çıkması durumunda buna itiraz etme, 



• Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın 

giderilmesini talep etme. 

Söz konusu haklarınızı kullanmak istediğiniz hallerde, başvurularınızı, www.daiichi-sankyo.com.tr adresimizden 

“Kişisel Verilerin Korunması” sayfasından ulaşabileceğiniz Daiichi Sankyo İlgili Kişi Başvuru Formu’nu 

doldurarak ve çıktısını alarak Daiichi-Sankyo Ünalan Mahallesi Libadiye Cad. Emaar Square Sit. F Blok No: 82 

F/57 Üsküdar/İstanbul yazılacak şekilde Daiichi Sankyo’ya, iletebilir veya noter kanalıyla ulaştırabilir veya 

daiichi@hso2.kep.tr adresine güvenli elektronik imzalı olarak iletebilirsiniz. Talebinizin niteliğine göre en kısa 

sürede ve en geç otuz gün içinde başvurularınız sonuçlandırılacaktır. 

 

http://www.daiichi-sankyo.com.tr/
mailto:daiichi@hso2.kep.tr

