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Daiichi Sankyo Türkiye Sağlık Mesleği Mensubu 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, 

6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve Beşerî Tıbbi Ürünlerin 

Tanıtım Faaliyetleri Hakkında Yönetmelik başta olmak üzere, yürürlükte bulunan ilgili 

mevzuat hükümlerine uygun olarak ve aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.  

Toplanan kişisel verilerinizin ne olduğu, nasıl toplandığı, neden işlendiği, ne şekilde korunduğu 

ve sahip olduğunuz hakları siz değerli sağlık mesleki mensuplarımıza açıklayabilmek adına bu 

Aydınlatma Metni’ni hazırlamış bulunmaktayız. Bu husus hakkında daha detaylı 

bilgiyi  www.daichii-sankyo.com.tr  adresinde bulunan Kişisel Verilerin Korunması ve 

İşlenmesi Politikamız içerisinde bulabilirsiniz. 

1. Hangi Kişisel Verilerinizi Topluyoruz ve İşliyoruz? 

İşlenen Kişisel Veriler 

• Ad-Soyad  

• doğum tarihi,  

• T.C. kimlik numarası,  

• pasaport No,  

• pasaport tipi ve geçerlilik tarihi,  

• Cep telefonu numarası, telefon 

numarası,  

• E-posta adresi,  

• Adres, 

• Çalıştığı Kurum/Kuruluşlar,  

• Unvan,  

• Çalıştığı kurum unvanı, Sicil 

numarası, uzmanlık alanı 

• Banka hesap numarası, IBAN 

numarası,  

• Vergi Kimlik Numarası, 

• Uyguladığı tedaviler, medikal 

tercihler ve bilimsel deneyimler, 

• Dijital kanallara olan yaklaşımı ve 

bu kanalları kullanma alışkanlıkları, 

• Mesleği ile ilgili dernek/vakıf 

üyeliklerine ilişkin bilgiler, 

• Talep ve Şikayetler, 

• IP adresi, 

• Görsel ve işitsel veriler (ses, 

fotoğraf ve video kaydı) 

• Hekim Kodu 
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• Mezun olduğu üniversite bilgisi, 

makale sayısı bilgisi, diploma 

numarası, 

• Eczane GLN numarası 

 

 

2. Kişisel Verilerinizi Hangi Amaçla ve Hukuki Sebeple İşliyoruz?  

Toplanan kişisel verileriniz, KVKK’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak kanunlarda 

açıkça öngörülmesi, veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için 

zorunlu olması, kişisel verilerinizin tarafınızca alenileştirilmiş olması, meşru menfaatlerimiz 

kapsamında temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla veri işlememizin meşru 

menfaat için zorunlu olması, kamu sağlığının ve kamu güvenliğinin korunması hallerinden 

birinin veya bir kaçının varlığı halinde veya bu hallerin dışında olması halinde  açık rızanızın 

varlığı dahilinde, tarafımızdan aşağıda yer alan amaçlar kapsamında işlenebilecektir:  

Kişisel Veri İşleme Amaçları 

 

- Tıbbi uzmanlık alanı ile ilgili kişiye özel uygun tanıtım ve bilgilendirme faaliyetleri 

yapılması, veri ve bilgi aktarılması, bu kapsamda hedefleme (targeting) ve 

segmentasyon yapılması, 

- Değer aktarımlarının gerçekleştirilmesi ve değer aktarımına konu finansal işlemlerin 

yürütülmesi  

- Kongre/canlı yayın/toplantı etkinliklerinin tanıtımının yapılması ve bu kapsamda 

kongre/canlı yayın/toplantı etkinliklerinin düzenlenmesi ve kayıt altına alınması, 

- Telefon, e-posta, kısa mesaj, whatsapp, remote detailing gibi tüm yazılı ve görüntülü 

iletişim kanalları aracılığıyla tarafınıza yönelik her nevi tanıtım etkinlikleri ile ilgili 

duyuru ve bilgilendirmelerin gönderilmesi, video konferans, Skype, Zoom ve/veya 

diğer görüntülü görüşme yöntemleri vasıtasıyla ürün bilgilendirmesi/tanıtımı 

yapılması; 

- İlgili Mevzuat kapsamında ilgili kamu kurumlarına bildirimlerin yapılması, 
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- 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun kapsamında 

elektronik ticari ileti gönderilmesi ve İleti Yönetim Sistemi kaydı oluşturularak 

uhdemizde bulunan bilgilerin sisteme aktarılması; 

- Bu iletişim bilgileri üzerinden kişiye iletilen şifre ve benzeriyle giriş yapılacak her 

türlü Daiichi Sankyo ve/veya Daiichi Sankyo destekli dijital platformdaki işlemlerin 

geliştirilmelerinin yapılması, 

- Bilgi güvenliği süreçleri ile bilgi teknoloji alt yapısına ilişkin faaliyetlerin 

yürütülmesi, 

- Kongre, sempozyum, bilimsel toplantı, ürün tanıtım toplantıları gibi etkinliklerin 

planlanması ve yürütülmesi, bu kapsamda gerçekleştirilen faaliyetlerin şirket içinde 

ve dışında raporlanması 

- Pazar araştırmaları kapsamında anket çalışmaları yapılması ve sonuçlarının 

paylaşılması, 

- Daha iyi hizmet verilebilmesi amacıyla veri analizlerinin yapılması, 

- Yan etki bildirimi  

3. Kişisel Verilerinizi Hangi Yöntemle Topluyoruz? 

Kişisel verileriniz, sözlü olarak veya tanıtım ziyaretlerimizde dolduracağınız yazılı veya 

elektronik formlar, Mobildev uygulaması, değer aktarım formları, Dsmediblog çevrimiçi 

formları veya e-posta, kısa mesaj (sms), mobil uygulamalar, Daiichi Sankyo telefon hattı, online 

tanıtım faaliyetleri sırasında Webex, Skype, Zoom, Teams, Digimeet, Kadrige vb. çevrimiçi 

iletişim sistemleri (çevrimiçi uygulamalar), müşteri ilişkileri yönetim sistemleri (CRM, SAP, 

vb.) üzerinden veya diğer yollarla otomatik yöntemlerle ve/veya elektronik mecralardan, yasal 

ve yetkili mercilerden, iş ortaklarımızdan alınarak Mevzuat kapsamında toplanmakta ve 

işlenmektedir. 

4. Kişisel Verilerinizi Kimlere ve Hangi Amaçlarla Aktarıyoruz?  

Kişisel verileriniz yukarıda açıklamış olduğumuz faaliyetler kapsamında ve amaçlarla sınırlı 

olmak üzere; 

• yurtdışındaki grup şirketlerimize (grup şirketlerine ilişkin detaylı listeyi 

https://www.daiichisankyo.com/ adresinden temin edebilirsiniz), 

https://www.daiichisankyo.com/
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• bize hizmet sunabilmeleri için; teknik hizmetler dahil olmak üzere, bir sözleşme 

vasıtasıyla hizmet aldığımız ve gizlilik yükümlülüğü bulunan yurtiçi ve yurtdışındaki iş 

ortaklarımıza ve tedarikçilerimize, 

• kanuni bir zorunluluk gereği bu verileri talep etmeye yetkili olan kamu kurum veya 

kuruluşlarına, 

• denetim şirketlerine,  

• T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından ilgili mevzuat uyarınca kurulan ulusal ticari elektronik 

ileti yönetim sistemine (İYS) 

aktarılabilecektir.  

5. Kişisel Verilerinizi Ne Kadar Süre İle Saklıyoruz? 

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

Saklama ve İmha Prosedüründe belirtilen sürece veya tarafınızca ayrıca bir süre belirtildiyse, 

izin verilen süre kadar saklanacaktır. Saklama süresi sona eren kişisel verileriniz Daiichi 

Sankyo Veri Saklama ve İmha Prosedürüne uygun olarak Daiichi Sankyo tarafından silinmekte 

veya imha edilmektedir. Silme ve İmha Politikamızı belirlerken (i) sizinle iletişimimiz devam 

ettiği süre ve/veya (ii) kanuni saklama süreleri göz önünde bulundurulmaktadır. 

6. Aydınlatma Metninde Gerçekleşecek Değişiklikler 

Bu aydınlatma metni zaman zaman Daiichi Sankyo tarafından güncellenebilir. Aydınlatma 

metninde önemli bir değişiklik yaptığımız takdirde sizlere e-posta veya diğer yollarla gerekli 

bilgilendirmeler yapılacaktır. 

7. İlgili Kişi Olarak KVKK’nun 11. Maddesinde Sayılan Haklarınız Nelerdir ? 

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, 
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• 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 Veri Sahibi 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/
http://www.daiichi-sankyo.com.tr/
mailto:daiichi@hso2.kep.tr

