KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ
Alexion’daki görevimiz, nadir görülen hastalıklara yakalanan hastalar ve ailelerine umut sağlamaktır. Bu hastalara
ve onları tedavi eden sağlık mesleği mensuplarına ilişkin verilerin koruyucusu olarak, bu verilere saygı duyulması
ve korunmasının, hayat kurtarıcı ilaçların sunulmasında önemli rol oynadığına inanmaktayız. Görevimizi
desteklemek amacıyla ve kişisel verilerin korunması ve gizliliğini düzenleyen kanun ve düzenlemelere uyumlu
olarak, kişisel verilerin adil ve şeffaf bir şekilde işlenmesine kendimizi adamış bulunmaktayız.
İşbu Aydınlatma Metni ile biz Alexion İlaç Ticaret Limited Şirketi (“Alexion”, “biz”) olarak, veri sorumlusu sıfatıyla
kişisel verilerinizi toplama, işleme, saklama ve aktarma sebeplerimiz hakkında sizi 6698 sayılı Kişisel Verilerin
Korunması Kanunu (“Kanun”) çerçevesinde detaylı olarak bilgilendirmek isteriz.
Kişisel Veri:
Bu Aydınlatma Metni kapsamında “Kişisel Veri” ile tarafınıza ilişkin ilk isim, ikinci isim, soy isim, cinsiyet,
(akademik) unvan, iş adresi, telefon numarası, e-posta adresi, çalıştığınız kurum, göreviniz, pozisyonunuz,
uzmanlık ve ilgi alanlarınız, bildiğiniz yabancı diller, akademik çalışmalarınız dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak
üzere her türlü genel ve özel nitelikli kişisel verileriniz ifade edilmektedir.
Kişisel Verileri Ne Amaçla Kullanıyoruz?
Kişisel verilerinizi, aşağıda detayları belirtilen amaçlarla kullanmaktayız:
•

Bağlantı ve İletişim: Sağladığımız tanıtıcı, bilimsel ve eğitsel bilgilerin etkinliğini artırmak; piyasa araştırması
yapmak; sizi toplantılara veya kongre, sempozyum gibi etkinliklere davet etmek; tarafınızdan ilgili mevzuatın
izin verdiği konularda ve ölçüde danışmanlık hizmetleri almak için sizinle iletişime geçmek, gerektiğinde
iletişim kurabilmek amacıyla kişisel verilerinizi şirketimiz tarafından kullanılan veri tabanlarına kaydetmek ve
sizinle nasıl ve ne zaman iletişime geçtiğimizi hatırlayabilmek adına bunlara ilişkin kayıtlar tutmak;

•

Ziyaret: Tarafınıza ilgili mevzuatın izin verdiği ölçü ve kapsamda ziyaretler düzenlemek ve size uzmanlık
alanlarımız, ürünlerimiz ve bunların endikasyonları kapsamında olan nadir hastalıklar hakkında bilgi sağlamak;
sizleri bu konulardaki gelişmelerden haberdar etmek; sizinle nasıl ve ne zaman etkileşime geçtiğimizi
hatırlayabilmek adına bunlara ilişkin kayıtlar tutmak;

•

Analiz: Hizmet vermeyi amaçladığımız tıbbi toplulukların ihtiyaçlarını daha iyi anlayabilmek, size özel bilgiler
sunabilmek ve sizinle etkileşime geçmeye yönelik imkan ve yöntemlerimizi belirleyebilmek ve geliştirebilmek,
bu kapsamda Alexion ürünleri ile ilgili tanıtım ve ziyaret çalışmalarımızın kapsamının ve ne sıklıkta ve
yoğunlukta yapılmasının uygun olduğunu belirlemek, Alexion’un saha çalışmalarını daha etkin bir şekilde
düzenlemek ve Alexion’un iş gücünü daha efektif ve verimli kullanabilmek amacıyla, sizinle ve diğer sağlık
mesleği

mensuplarıyla

olan

görüşmelerimize,

iletişimlerimize,

ziyaretlerimize,

etkinliklerimize

ve

faaliyetlerimize dair bilgileri kaydetmek, analiz etmek, bunları sınıflandırmak, saklamak ve kullanmak; bu
kapsamda sizi ve diğer sağlık mesleği mensuplarını uzmanlıklarınız, Alexion’un faaliyette bulunduğu tedavi
alanlarına duyduğunuz bilimsel ilgi ve bu alanlardaki bilimsel bilgi talep ve ihtiyaçlarınıza göre sınıflandırmak.
Kişisel Verileriniz, hukuki sonuçlar doğuracak veya başka bir şekilde sizi önemli ölçüde etkileyecek biçimde,
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yalnızca otomatik veri işleme işlemlerini temel alan kararlar almak için kullanılmayacaktır.
•

Kanunen Gerekli Veri: Yasal Otoritelere ve diğer devlet kurumlarına Alexion, Alexion ürünleri ve endike
oldukları nadir hastalıklara ilişkin etkileşimlerinizle ilgili uygun bilgileri, klinik araştırma kayıtları, farmakovijilans
bilgileri ve benzeri diğer benzer kayıtları yasaların gerektirdiği ölçüde sağlamak.

Kişisel Verilerinizi Nasıl Elde Ediyoruz?
Size ilişkin kişisel verileri hem sizinle olan karşılıklı etkileşimlerimiz (tarafınıza yapılan ziyaretler, Alexion ile
iletişiminiz ve other etkileşimleriniz gibi), hem de profesyonel üçüncü kişi kaynaklar aracılığıyla toplamaktayız. Bu
kapsamda hakkınızdaki bazı kişisel veriler (ilk isim, ikinci isim, soy isim, cinsiyet, (akademik) unvan, uzmanlık, iş
adresi, telefon numarası, iş lisanı, meslek icra türünüz, pozisyonunuz gibi), tarafımızca rue d’ Aguesseau,
CS70093, 92641 Boulogne-Billancourt Cedex, Fransa adresinde bulunan IQVIA’dan (eski adıyla IMS Health) 137
temin edilmektedir. Ayrıca, sponsor olduğumuz bilimsel veya eğitsel toplantılara, konferanslara ve atölye
çalışmalarına katılmanız durumunda katılımınıza dair bilgileri, söz konusu etkinlikleri düzenleyen organizasyonlar
aracılığıyla da elde etmekteyiz.
Kişisel Verilerin Aktarılması
Üçüncü kişilere aktarım
Alexion, kişisel verilerinizi korumaya yeterli idari ve teknik önlemler mevcut olmadan Kişisel Verilerinizi üçüncü
kişilere açıklamayacaktır. Alexion’un verilerinizi aktarabileceği üçüncü kişiler aşağıda sayılmıştır:
•

Alexion’a iş süreçlerinde destek olan tedarikçi ve hizmet sağlayıcıları (örneğin işleme ve mailleşme/postalama
amaçları için, müşteri ilişkileri yönetimi için, örneğin, Kişisel Verileriniz veri kalitesini artırmak, müşteri
hizmetleri sağlamak, piyasa araştırmaları, onaylanmış ürünler, hizmetler ve teklifler hakkında piyasa
haberleşmeleri sağlamak amacıyla IQVIA (eski adıyla IMS Health) ile paylaşılacaktır);

•

Alexion işletmesinin satış, devir veya diğer transferleri ile bağlantılı olan üçüncü kişiler;

•

Devlet veya kolluk kuvvetlerinin taleplerini karşılamak amacıyla veya uygulanabilir hukuk, mahkeme kararları
veya devlet düzenlemeleri tarafından gereken veya izin verilen hallerde üçüncü kişiler; veya

•

Şirket denetimi için gerekli olan haller veya herhangi bir güvenlik tehdidini veya şikâyeti araştırmak veya cevap
vermek için gerekli olan haller.

•

Toplantı Katılımı Bildirimi: Yürürülükteki yasal mevzuat gereği, Alexion’un düzenleyeceği ve/veya
destekleyeceği toplantılara katılmanız durumunda, toplantı öncesi ve sonrasında Sağlık Bakanlığı /
Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK)’na kişisel verileri içeren katılımcı bilgilerinin aktarımı;

•

Değer Aktarımı Beyanı: 3 Temmuz 2015 tarihinde yayınlanarak yürürlüğe giren Beşerî Tıbbi Ürünlerin
Tanıtım Faaliyetleri Hakkında Yönetmelik’in (“Yönetmelik”) 11. maddesine istinaden Alexion, yazılı izninizi
takiben parasal değeri yürürlükteki aylık brüt asgarî ücretin KDV dahil % 10’unu aşan her türlü Değer
Aktarımlarına ilişkin verilerin toplanması ve bir sonraki yılın ilk altı (6) ayı içerisinde Sağlık Bakanlığı / Türkiye
İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu’na (“Kurum”) yıllık bazda bildirimi ile yükümlüdür. Beşeri Tıbbi Ürünlerin Tanıtım
Faaliyetleri Kapsamında Yapılacak Değer Aktarımlarına İlişkin Kılavuz (“Kılavuz”) uyarınca, değer aktarımları,
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bağışlar, etkinliklerle bağlantılı maliyetlere katkı, (kayıt ücreti, ulaşım, konaklama ve yemek harcaması), destek
(sponsorluk) sözleşmeleri ile hizmet ve danışmanlık ücretlerini kapsamaktadır. Değer aktarımına ilişkin bilgiler
en az beş yıl süre ile saklanmak zorundadır.
•

Değer aktarımı gerçekleştikten sonra ilgili değer aktarımına yönelik rıza beyanı iptal edilememektedir.
Ödemeleri yapılan etkinlikten önce katılımınızı iptal etmeniz durumunda, etkinliğe katılıımınızın mümkün
olmayacağının yanısıra, iptal etseniz dahi, sizin için yapılan değer aktarımı iptal edilememişse, bu aktarımın
Kurum’a bildirimi, etkinliğe katılamadığınız belirtilerek yapılacaktır.

Kişisel verilere izinli erişimi bulunan veya Kişisel verileri aktardığımız tüm ilişkili tüzel kişiler, tedarikçiler, servis
sağlayıcılar veya diğer üçüncü kişiler, kişisel verileri gizli ve güvenli bir şekilde tutma ve yalnızca işbu Aydınlatma
Metninde sizi bilgilendirdiğimiz ve rıza gösterdiğiniz amaçlar doğrultusunda işleme yükümlülüğü altındadır.

Yurtdışına aktarım
Kişisel verileriniz, yukarıda belirtilen amaçlar çerçevesinde gerekli olması halinde, ,
•

Alexion’un dahil olduğu şirketler topluluğu bünyesinde yer alan ve yurtdışında bulunan şirketlere,

•

Alexion tarafından hizmet / destek / danışmanlık alınan ve yurtdışında yerleşik bulunan üçüncü kişi
firmalara;ve

•

Alexion’un uluslararası bir şirketler topluluğuna dahil olması sebebiyle elektronik ortamda kullanılan veri
tabanları ve sunucularının bulunduğu ülkelere

aktarılabilir, yurt dışında işlenebilir ve muhafaza edilebilir.
Kişisel verilerinizin Alexion tarafından veya Alexion adına, ülkeniz ile eşit derecede koruma sağladığı kabul
edilmeyen diğer ülkelere, kişi veya kurumlara aktarıldığı durumlarda Alexion, gizliliğinizi en ileri derecede korumak
amacıyla uluslararası şirketlerine, iştiraklerine ve hizmet sağlayıcılarına, uygulanabilir veri koruma kanunları ve
ilkelerine uyum sağlamaları için ilgili düzenleyici kurumlar tarafından kabul edilmiş ve onaylanmış standart
hükümler (mevcutsa) aracılığıyla sözleşmesel yükümlülükler getirmek dahil kişisel verilerinizin güvenliği için tüm
gerekli önlemleri almaktadır.
Kişisel Verilerinize İlişkin Haklarınız
Hatırlatmak isteriz ki Kanun uyarınca veri ilgilisi sıfatıyla aşağıdaki haklara sahip bulunmaktasınız:
•

Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, işlendiğine ilişkin bilgi talep etme,

•

Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

•

Kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

•

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

Kişisel verilerinizin işlenme nedenlerinin ortadan kalkması halinde 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.

Alexion olarak, yürürlükteki mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerimiz saklı kalmak kaydıyla, aşağıda bulunan
iletişim bilgileri aracılığıyla bizimle iletişime geçebilirsiniz:
Posta yoluyla:
Alexion İlaç Ticaret Limited Şirketi
Genel Müdürlüğü
AND Plaza, İcerenkoy Mahallesi, Umut Sokak No:10-12/73 Kat:17 34752 Atasehir / Istanbul
E-posta veya telefon ile:
Privacy@alexion.com
+90 216 251 70 00
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