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KORKUTELĠ ÖZEL YAġAM SAĞLIK HĠZ. A.ġ Özel Medi Yaşam Hastanesi ("Hastane")
olarak; veri sorumlusu sıfatıyla,






duruma göre aşağıda belirtilen şekillerde elde ettiğimiz kişisel verilerinizin,
ticari ilişkilerimiz kapsamında veya sizlerle olan iş ilişkimiz dahilinde;
işlenmelerini gerektiren amaç çerçevesinde ve bu amaç ile bağlantılı, sınırlı ve
ölçülü şekilde,
tarafımıza bildirdiğiniz veya bildirildiği şekliyle kişisel verilerin doğruluğunu ve en
güncel halini koruyarak,
kaydedileceğini, depolanacağını, muhafaza edileceğini, yeniden düzenleneceğini,
kanunen bu kişisel verileri talep etmeye yetkili olan kurumlar ile paylaşılacağını ve
KVKK 'nın öngördüğü şartlarda, yurtiçi veya yurtdışı üçüncü kişilere aktarılacağını,
devredileceğini, sınıflandırılabileceğini ve KVKK 'da sayılan sair şekillerde
işlenebileceğini bildiririz.

1. ĠġLENEN KĠġĠSEL VERĠLERĠNĠZ
Tarafımızca çalışanlara ilişkin kendileri tarafından tarafımıza sağlanan kişisel veriler
işlenebilmektedir. Örnek kabilinden olmak üzere işlemeye konu olabilecek kişisel verileriniz ; EK-1 „deki
gibidir.

2. KĠġĠSEL VERĠLERĠNĠZĠN ĠġLENME AMAÇLARI
Hastane tarafından kişisel verileriniz aşağıda belirtilen amaç ve hukuki sebepler gibi ancak
bunlarla sınırlı olmayan benzer amaç ve sebeplerle işlenebilir.
 İnsan Kaynakları Operasyonlarının yürütülebilmesi.
 Çalışanların işe başvuru ve mülakatı süresince toplanan belgelerinin kayıt altına alınması

Kişisel verileriniz, ilgili mevzuatta belirtilen veya işlendikleri amaç için gerekli olan azami süre
ve herhalde kanuni zamanaşımı süreleri kadar muhafaza edilecektir.

3. KĠġĠSEL VERĠLERĠNĠZĠN TOPLANMA YÖNTEMĠ VE HUKUKĠ SEBEBĠ
Aşağıdaki yöntemlerle toplanan kişisel verileriniz Hastanemize yöneltmiş olduğunuz talebinize
istinaden KVKK‟nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen işleme şartlarından açık rızaya dayanarak yukarıda
2. maddede belirtilen amaçlarla;







Hastanemize elden, elektronik posta, kargo, referans ve benzeri yöntemlerle ilettiğiniz
özgeçmişler ile diğer bilgi/belgeler,
Hastanemizin çalıştığı istihdam veya danışmanlık şirketleri,
Referans kişiler, tarafınızdan iletilen bilgilerin doğruluğunu teyit etmek amacıyla yapılan
kontroller ile Hastanemiz tarafından yapılan araştırmalar,
Yazılı veya elektronik ortamda yayınlanan ve tarafınızca doldurulan başvuru formları
Hastane 'nin işyeri güvenliği sağlamaya yönelik hukuki yükümlülüğü ve meşru menfaati
gereği, işyeri binasına yerleştirdiğimiz kameralar aracılığıyla topluyoruz.
Hastane 'nin güvenliği sağlamaya yönelik meşru menfaati gereği ses kayıtlarınızı
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kullandığımız ses kayıt programı aracılığıyla topluyoruz.
Hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek için bize iletilen hukuki belge ve tebligatlar
vasıtasıyla topluyoruz.

4. KĠġĠSEL

VERĠLERĠNĠZĠN
PAYLAġILMASI



ĠÇĠNDEKĠ

ÜÇÜNCÜ

KĠġĠLERLE

Kişisel verileriniz, yurt içindeki üçüncü kişilerle paylaşılmamaktadır.

5. KĠġĠSEL

VERĠLERĠNĠZĠN
PAYLAġILMASI



YURT

YURT

DIġINDAKĠ

ÜÇÜNCÜ

KĠġĠLERLE

Kişisel verileriniz, yurt dışındaki üçüncü kişilerle paylaşılmamaktadır.

6. KĠġĠSEL VERĠLERĠN KORUNMASINA YÖNELĠK HAKLARINIZ
Kanun ve ilgili mevzuatlar uyarınca;












Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
Kişisel veriler işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
Kişisel sağlık verilerine erişim ve bu verileri isteme,
Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp
kullanılmadığını öğrenme,
Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini
isteme,
Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesine
ve/veya kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesine ilişkin işlemlerin kişisel
verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle
kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde
zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

7. Veri Güvenliği ve BaĢvuru Hakkında
Siz veri sahipleri, KVKK‟nın 11. ve 13. maddeleri uyarınca; veri sorumlusu sıfatı taşıyan
Şirketimize, KVKK 'nın uygulanmasıyla ilgili taleplerinizi “Veri Sahibi Başvuru Formu” nu
doldurarak





İşbu veri sahibi başvuru formunun imzalı bir kopyasını Karşıyaka M. İstiklal C. No:46
Korkuteli /ANTALYA adresine şahsen başvurarak,
İşbu veri sahibi başvuru formunun imzalı bir kopyasını Karşıyaka M. İstiklal C. No:46
Korkuteli /ANTALYA adresine iadeli taahhütlü mektup yoluyla,
İşbu veri sahibi başvuru formunun imzalı bir kopyasını kvkkmail@mediyasam.com eposta adresine elektronik imzalı olarak, iletebilirsiniz.

