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IMD TIBBİ ÜRÜNLER olarak kişisel verilerinizin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 

(“KVKK”) uygun olarak işlenerek, muhafaza edilmesine büyük önem veriyoruz.  

Bize ürün veya hizmet sağlayan kişi veya kuruluş olarak tedarikçi ve/veya temsilcisi iseniz; 

IMD TIBBİ ÜRÜNLER ve DIŞ TİC.LTD.ŞTİ (“IMD”) olarak; veri sorumlusu sıfatıyla, kişisel 

verilerinizi ne amaçlarla işleyeceğimizi size anlatmak için bu Aydınlatma Metni’ni hazırladık.  

KVKK kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla kişisel verilerinizi bu metinde belirtildiği şekilde, temel 

hak ve özgürlüklerinize halel gelmeden, hukuka uygun şekilde topladığımızı ve işlediğimizi bildiririz. 

 

Hangi Kişisel Verilerinizi İşliyoruz? 

Tarafımızca, bizimle paylaşmanız veya gerekli olması halinde, işlemeye konu olabilecek kişisel 

verileriniz aşağıdaki gibidir: 

Kimlik Verisi: Ticari ilişkimizin kurulması için sizden aldığımız ad, soyadı, T.C. kimlik numarası, 

doğum tarihi bilgilerini içeren kimlik belgesinde yer alan kişisel verilerinizi toplamakta ve 

işlemekteyiz. 

İletişim Verisi: Sizinle iletişim kurabilmek amacıyla telefon numarası, e-posta adresi, adres 

bilgilerini içeren iletişim bilgilerini sizden talep etmekte veya internet siteniz gibi ticari amaçlı iletişim 

kurulması amacıyla yayınladığınız mecralardan toplamakta ve işlemekteyiz. 

Finansal Veri: Yasal yükümlülüklerimizi yerine getirmek ve aramızdaki ilişki kapsamında gerekli 

finansal takibi gerçekleştirebilmek için banka hesap numaraları, fatura bedelleri, vade sürelerini 

içeren kişisel verileri işlemekteyiz. 

Fiziksel Mekân Güvenliği: Şirket güvenliğinin sağlanması amacıyla güvenlik kamera kayıtlarında 

yer alan görsel verilerinizi elde etmekte ve işlemekteyiz. 

 

Kişisel Verilerinizi Ne Şekilde ve Hangi Sebeplerle Topluyoruz? 

Şirket olarak hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek, şirketinizle ve/veya sizinle aramızdaki 

sözleşmenin ifası ve kanunlarda öngörülen nedenlerle sizden ve/veya şirketinizi temsilen diğer 

temsilcilerden/çalışanlardan talep ettiğimiz kişisel verilerinizi, sizin tarafınızdan ve/veya şirketinizin 

diğer temsilcileri/çalışanları tarafından bize sözlü, fiziksel veya elektronik ortamda iletilmesi yoluyla 

topluyoruz. 

 

Kişisel Verilerinizi Hangi Amaçlarla İşliyoruz?  
Şirket tarafından kişisel verileriniz aşağıda belirtilen amaç ve sebeplerle işlenmektedir. 

• Tedarikçiler ile gerekli iletişimin sağlanması, 

• Fiyat tekliflerinin alınması/iletilmesi,  

• Tedarikçi sistemine tanımlamanın yapılması,  

• Tedarikçilerden mal ve hizmet tedariki için sözleşme yapılması ve tamamlanması,  
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• Tedarik faturalarının muhasebe kaydı ve ödemelerinin yapılması,  

• Ürün tedariğinin yapılması,  

• Ürünlerin alım/tesliminin sağlanması,  

• Sipariş, sevkiyat ve ürün tedarik süreçlerinin tamamlanması,  

• Teknik destek amaçlı görüşmelerin yapılması,  

• Yasal yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi.  

 
Kişisel Verilerinizi Kimlerle Paylaşıyoruz?  

• Talep gelmesi durumunda verileriniz hukuki yükümlülüklerimiz kapsamında mahkemelere ve 

hukuka uygun talep ve kararlar çerçevesinde istenirse kamu kurum ve kuruluşlarına 

aktarılabilmektedir.  

• Bir ihtilaf olması halinde kişisel verileriniz savunma hakkımızın kullanılabilmesi için 

avukatlarımızla paylaşılabilir.  

• Yasal yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi için verilerinizin ilgili resmî kurumlara 

iletilmektedir. 

• Kişisel verileriniz, yalnızca Şirket içerisinde kullanılan e-posta, şirket 

yazılım/program/uygulamaların sunucularında tutulur.  

 

Haklarınız  
KVKK’nın 11. maddesi gereği bize şahsen, kimliğinizi ispat etmeniz kaydıyla, kişisel verileriniz ile 

ilgili;  

• Hakkınızda kişisel veri işleyip işlemediğimizi öğrenebilir, eğer işliyorsak veya işlemişsek, 

buna ilişkin bilgi talep edebilirsiniz.  

• Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığı 

öğrenebilirsiniz.  

• Kişisel verilerinizin aktarılıp aktarılmadığını ve kimlere aktarıldığını öğrenebilirsiniz.  

• Yanlış ve eksik kişisel verilerinizin düzeltilmesini ve bu verilerin aktarıldığı veya aktarılmış 

olabileceği alıcıların bilgilendirilmesini talep edebilirsiniz.  

• Kişisel verilerinizin KVKK madde 7’de öngörülen şartlar çerçevesinde imha edilmesini 

(silinmesini, yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini) talep edebilirsiniz. Ancak imha 

talebinizi değerlendirerek hangi yöntemin uygun olduğu somut olayın koşullarına göre 

tarafımızca değerlendirilecektir. Bu bağlamda seçtiğimiz imha yöntemini neden seçtiğimiz ile 

ilgili bizden her zaman bilgi talep edebilirsiniz.  

• Kişisel verilerinizin aktarıldığı veya aktarılabileceği üçüncü kişilerin söz konusu imha talebiniz 

ile ilgili bilgilendirilmesini talep edebilirsiniz.  
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• Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde 

zararın giderilmesini talep edebilirsiniz.  

Başvurunuzda yer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak 

sonuçlandırılacaktır. Ancak, işlemin Şirket için ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kişisel 

Verileri Koruma Kurulu tarafından Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında 
Tebliğ’de belirlenen tarifedeki ücret alınabilir.  

 

Kişisel verilerinizin işlenmesi ile ilgili hususlarda başvurunuzu Şirketin internet adresinde bulunan 

başvuru formunu doldurarak veya Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında 
Tebliğ’in 5. maddesinde şartlara uymak kaydıyla aşağıdaki şekillerde yapabilirsiniz: 

 

 Yazılı ve imzalı olarak  

 Kayıtlı elektronik posta (KEP) adresinizden göndereceğiniz e-posta ile  

 Güvenli elektronik imza veya mobil imza ile  

 Bize daha önce bildirdiğiniz ve kayıtlarımızda yer alan elektronik posta adresinizi kullanarak 

Şirketimize teslim edebilirsiniz.  

Şirket tarafından talebinizin niteliğine ve başvuru yönteminize göre Şirket tarafından başvurunun 

size ait olup olmadığının belirlenmesi ve böylece haklarınızı koruyabilmek amacıyla ek doğrulamalar 

(kayıtlı telefonunuza mesaj gönderilmesi, aranmanız gibi) isteyebiliriz. Örneğin Şirkette kayıtlı olan 

e-posta adresiniz aracılığıyla başvuru yapmanız halinde Şirkette kayıtlı başka bir iletişim yöntemini 

kullanarak size ulaşabilir ve başvurunun size ait olup olmadığının teyidini isteyebiliriz. 
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