
PLEKSUS FARMAKOVİJİLANS HİZMETLERİ LTD. ŞTİ. 

6698 sayılı KVKK Kapsamında Aydınlatma Metni  

 

Pleksus Farmakovijilans Hizmetleri Ltd. Şti. kişisel verilerin korunmasının düzenlendiği 6698 

sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (KVKK) tüm yükümlülüklerine önemle riayet 

etmektedir. 

 

Pleksus Farmakovijilans Hizmetleri Ltd. Şti., Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 

hükümleri çerçevesinde şirketimiz ile ilişkisi bulunan gerçek kişilerin kişisel bilgilerinin veri 

toplayıcısı olarak hangi amaç ve koşullarda işlendiği, hangi durumlarda ve nasıl 

kullanılabileceği, kişisel verileri paylaşan kişilerin haklarının neler olduğu hususlarında 

bilgilendirme yapmayı ve akabinde veri sahibinin açık rızasını almayı amaçlamaktadır. 

 

1. Kişisel Veri Nedir, kim işler? 

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 3. maddesi uyarınca kişisel veri, kimliği 

belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi ifade eder. Etkin bir veri analizi 

için kişisel ve tıbbi bilgilerin alınması (yan etki bildirimi vb.) gerekmekte olup, şirketimiz 

Pleksus Farmakovijilans Hizmetleri Ltd. Şti. olarak, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması 

Kanunu uyarınca “veri işleyen” sıfatıyla işbu kişisel verilerinizi kanuna uygun olarak 

kaydedecek, saklayacak, güncelleyecek, işleyecek ve bu bilgileri üçüncü kişilerle paylaşıp 

verileri aktarabilecektir. 

 

2. Kişisel Verilerinizi Hangi Yöntemle ve Hangi Hukuki Sebebe Dayanarak Topluyoruz? 

Kişisel verileriniz Pleksus Farmakovijilans Hizmetleri Ltd. Şti.’ye ait internet sitesinde yer 

alan iletişim ve benzeri çevrimiçi formlar (söz konusu formlar için gerekli olan bilgilerin yanı 

sıra kendi rızanız ile eklediğiniz tüm geri bildirim ve benzeri içerikli bilgileriniz), e-posta, 

telefon, muhtelif sözleşmeler, kağıt ortamında tutulan formlar ve tutanaklar gibi vasıtalar ile 

otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, sözlü, yazılı ya da elektronik olarak, Kişisel 

Verilerin Korunması Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde yer alan şartlar ve hukuki nedenler ile 

toplanacaktır. 

 

3. Kişisel Verileriniz Hangi Amaçla İşlenebilir ve Kimlere Aktarılabilir? 

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme 

şartları dahilinde şirketimiz tarafından sunulan hizmet ve faaliyetlerin ilgili mevzuata ve 

şirketimiz politikalarına uygun şekilde yürütülebilmesi için kişisel verileriniz toplanmaktadır. 

Kişisel verileriniz, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerinde 

belirtilen kişisel verilerin aktarılmasının şartlarına da uyumlu olarak, verilerin edinilme 

amacıyla doğrudan veya dolaylı bağlantısı olan gerçek ve tüzel kişilerle paylaşılabilecektir. 



Bununla birlikte, ek olarak adli veya idari bir soruşturma nezdinde resmi makamların kişisel 

veri talebinin de yerine getirileceğini belirtmek isteriz. 

 

4. Kanun Kapsamındaki Haklarınız Nelerdir? 

Kişisel veri sahibi olarak sahip olduğunuz haklar ise 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması 

Hakkında Kanun’un 11. Maddesinde açıkça belirtilmiş olup, Pleksus Farmakovijilans 

Hizmetleri Ltd. Şti. olarak bu hakların korunması ve yerine getirilmesi amacıyla gerekli 

işlemleri gerçekleştirmekteyiz.  

 

5. Kanun Kapsamında Size Tanınan Haklarınızı Ne Şekilde Kullanabilirsiniz? 

Yukarıda sayılan haklarınızı, yazılı olarak ıslak imzalı şekilde veya kayıtlı elektronik posta 

(KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da ilgili kişi tarafından Şirketimize daha 

önce bildirilen ve Şirketimiz sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanarak 

Şirketimizin farmakovijilans@pleksus.com.tr e-posta adresine iletebilirsiniz. Yazılı olarak 

yapılacak başvurular için Beylerbeyi Mahallesi İskele Caddesi No: 19/1 34676 Beylerbeyi-

ÜSKÜDAR İSTANBUL adresi kullanılmalıdır.  Başvurunuzda asgari olarak bulunması 

zorunlu olan bilgiler aşağıda belirtildiği gibidir; 

- Ad, soyad ve başvuru yazılı ise imza, 

- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, 

pasaport numarası veya varsa kimlik numarası, 

- Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi, 

- Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numarası, 

- Talep konusu 

 Ayrıca konuya ilişkin bilgi ve belgeler de başvuruya eklenmelidir. Kişisel veri sahibinin 

kendisi dışında bir kişinin talepte bulunması için konuya ilişkin olarak kişisel veri sahibi 

tarafından başvuruda bulunacak kişi adına düzenlenmiş özel vekâletname bulunmalıdır. 

 


