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[Organon] Tescilli 

İncelenme Tarihi: 20 Aralık 2022 

Geçerlilik Tarihi: 20 Aralık 2022 

 

 

ORGANON GİZLİLİK BİLDİRİMİ 

 

 

 

1. ORGANON – BİZ KİMİZ VE NE YAPIYORUZ? 

Organon, (bundan sonra "biz," "bizler" ve "Şirket" olarak anılacaktır) yaşamları boyunca kadınların 

sağlığını geliştirmeye odaklanmış küresel bir sağlık hizmetleri şirketidir. Reçeteli tedaviler, 

biyobenzerler ve yerleşik markalardan oluşan bir portföy ile yenilikçi sağlık çözümleri geliştiriyor ve 

sunuyoruz. Çevrimiçi kaynaklarımız sağlık, tıp ve ürünlerle ilgili bilgiler, istihdam ve faaliyetlerimizle 

ilgili diğer bilgileri sunar. Ayrıca Organon'un bazı çevrimiçi kaynakları nitelikli profesyonellerin 

hibelere başvurmasına ya da araştırma çalışmalarına katkıda bulunmalarına veya çevrimiçi 

alışveriş yapılmasına olanak tanır. Bu belgede ilgili tüm faaliyetlerimiz ve tekliflerimiz toplu olarak 

"Ürünler ve Hizmetler" olarak adlandırılmıştır. 

Ürünler ve Hizmetlerin sunulmasıyla bağlantılı olarak hangi Kişisel Bilgi türlerini topladığımızı ve 

işlediğimizi, bunu nasıl ve neden yaptığımızı, bu bilgilere kimlerin erişebileceğini ve bu bilgiler için 

sahip olduğunuz seçeneklerinizin ve bireysel haklarınızın neler olduğunu anlamanıza yardımcı 

olmak için bu gizlilik politikasını ("Gizlilik Bildirimi") hayata geçirdik (toplu olarak "Gizlilik 

Uygulamaları"). Bu Gizlilik Bildirimi Organon'un, ABD merkezli bağlı iştirakleri ile kuruluşlarının 1 

Gizlilik Uygulamalarını kapsar ve küresel gizlilik uygulamalarının ilkelerini açıklar.  

Şirketin dünya genelinde çok sayıda bağlı iştiraki ve kuruluşu vardır. Bu devletlerin ve ülkelerin 

büyük bir kısmı, bu Gizlilik Bildiriminin temelini oluşturanlardan farklı ya da ilave koşulları zorunlu 

kılan belirli gizlilik yasalarına sahiptir (toplu olarak "Veri Koruma Yasaları"). Gizlilik politikalarına 

ulaşmak için lütfen buradan ulaşabileceğiniz ABD dışındaki Organon şirketlerinin listesine göz atın. 

Bir Şirket bağlı iştiraki kendi Gizlilik Bildirimini yayınlamadığı sürece bu bildirimin koşulları ilgili 

kuruluşun Gizlilik Uygulamaları için geçerli olur. 

2. BU BİLDİRİM NELERİ KAPSAR? 

Bu Gizlilik Bildirimi, tarafımızca çevrimdışı ve çevrimiçi olarak toplanan Kişisel B ilgilere ilişkin Gizlilik 

Uygulamalarımız için geçerlidir. Örneğin ofislerimizi ya da diğer tesislerimizi ("Tesisler") ziyaret 

ettiğinde ya da bu Bildirim için bir bağlantının yer aldığı web sitelerimizi, mobil uygulamalarımızı 

(uygulamalar), e-posta ve diğer çevrimiçi ve indirilebilir araçları kullandığınızda. Bazı durumlarda 

örneğin bir çalışan ya da Sağlık Hizmetleri Sağlayıcısı ("HCP") olmanız halinde bizimle etkileşim 

kurduğunuzda, Ürünlerimiz ya da Hizmetlerimize katkıda bulunduğunuzda ya da kullandığ ınızda 

size bir Özel Gizlilik Bildirimi sunabiliriz. Sizinle söz konusu olan herhangi bir etkileşim için böyle 

bir Özel Bildirim geçerli olduğunda, bu Gizlilik Bildiriminden farklı olan koşulları varsa söz konusu 

bu koşullar geçerli olacaktır. 

Bu Bildirim web sitelerimizin bağlantı sunabileceği, içeriğini ya da gizlilik uygulamalarını kontrol 

etmediğimiz üçüncü taraf çevrimiçi kaynaklar için geçerli değildir.  

 
1 Organon Canada Holdings LLC, Organon Global Inc., Organon LLC, Organon Pharma Holdings LLC, Organon Trade 

LLC ve Organon USA LLC. 

https://www.organon.com/privacy/contact/
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Tanımlar ve Sözlük 

Bu politikayı düzenli kılmak için bir dizi tanımlı terimi (büyük harflerle yazılmış kelimeler) ve teknik 

kavramları kullanıyoruz. Bu sayfada açıklanmayan kapsamda bu terimleri öğrenmenize yardımcı 

olmak için bir Gizlilik Terimleri Sözlüğü oluşturduk.  

Bu Gizlilik Bildiriminde kullanıldığı şekliyle "Kişisel Bilgiler ya da Kişisel Veriler," (i) bir bireyi 

tanımlayan veriler ya da bir bireyi tanımlamak, yerini tespit etmek, izlemek ya da iletişim kurmak 

için kullanılabilecek veriler de dahil olmak üzere tanımlanmış ya da tanımlanabilir bir gerçek kişiye 

ilişkin bilgiler anlamına gelir. Kişisel Bilgiler hem ad, kimlik numarası ya da benzersiz iş unvanı gibi 

doğrudan tanımlanabilir bilgileri hem de doğum tarihi, benzersiz cep telefonu ya da giyilebilir cihaz 

tanımlayıcısı, telefon numarası ve ayrıca anahtar ile şifrelenmiş veriler gibi dolaylı tanımlanabilir 

bilgileri, IP adresi gibi çevrimiçi tanımlayıcıları ya da hizmet ve ürünlerin sunulması için 

toplanabilecek her türlü kişisel faaliyetleri, davranışı ya da tercihleri içerebilir ve (ii) "kişisel bilgiler", 

"kişisel olarak tanımlanabilir bilgiler", "kişisel veriler" ya da geçerli Veri Koruma Yasaları 

kapsamında korunan kişisel bilgilerin ya da verilerin her türlü benzer kategorisi anlamına gelir.  

Bu Politikada Kişisel Bilgilerin "toplanması" ve "işlenmesi" terimlerini birbirinin yerine kullanırız. 

Her durumda bu toplama, kaydetme, düzenleme, depolama, erişme, uyarlama, değiştirme, geri 

alma, danışma, kullanma, değerlendirme, analiz etme, raporlama, paylaşma, ifşa etme, yayma, 

aktarma, kullanıma sunma, eşleştirme, birleştirme, engelleme, silme ya da bertaraf etme de dahil 

olmak ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere PI üzerinde yapılan her türlü işlem ya da işlem serisi 

anlamına gelir 

"Müşterileri" Kişisel Bilgilerini topladığımız ve bunları kullanıcı hesapları gibi tanımlanabilir 

yapılandırılmış bir biçimde sakladığımız, çalışanlar, üstleniciler, hissedarlar, yetkililer, direktörler ve 

temsilciler ya da herhangi bir Şirket varlığı olmayan bireyler olarak tanımlarız.   

3. HANGİ KİŞİSEL BİLGİLERİ TOPLUYOR VE BU BİLGİLERİ NASIL KULLANIYORUZ?  

Organon Gizlilik Uygulamalarının adil, yasal ve şeffaf olmasını sağlamayı taahhüt eder. Bireysel 

gizlilik istisnalarına saygı göstererek, gizlilik zararlarını önlemek için çaba harcayar ak ve tüm 

dünyada veri koruma yasalarına uyumu güçlendirerek müşterilerimizin, iş ortaklarımızın, tıp dünyası 

çalışanlarının ve kendi çalışanlarımızın güvenini inşa etmeyi ve korumayı taahhüt ederiz.  

Kişisel Bilgileri bize açıklamadan önce lütfen Gizlilik Bildirimimizi ve bu bildirimde belirtilmiş olan 

belgeleri inceleyin. Gizlilik uygulamalarımız ile ilgili sorularınız veya endişeleriniz varsa, lütfen 

bizimle iletişim kurun. Bölgenizden sorumlu gizlilik ofisinin iletişim bilgilerine buradan ulaşabilirsiniz.  

Topladığımız Kişisel Bilgilerin Kategorileri 

Aşağıdaki kategorilerde Kişisel Bilgileri topluyoruz: 

Kişisel Tanımlayıcılar 

Şunlar gibi kişisel tanımlayıcıları topluyoruz:  

https://www.organon.com/privacy/contact/
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• Bizimle çevrimiçi olarak etkileşim kurduğunuzda, bir sorunuzu yanıtladığımızda ya da Ürün 

veya Hizmetlerimizi kullandığınızda adlar, posta adresleri, e -posta hesabı adları ve 

adresleri, sosyal medya hesabı adları, İnternet Protokolü Adresi ve benzer tanımlayıcılar 

gibi çevrimiçi tanımlayıcılar.  

• Ayrıca bizimle şahsen etkileşim kurduğunuzda bu bilgilerden bazılarını toplayabiliriz (ör. 

Tesislerimizden birini ziyaret ettiğinizde, Organon personeli ile şahsen etkileşim 

kurduğunuzda (ör. saha temsilcileri veya fuarlarda ve konferanslardaki Organon stantları) 

ya da bir iş görüşmesinde bulunduğunuzda).  

• Koşullar izin veriyorsa, örneğin bir iş adayı ya da hizmet sağlayıcı olarak kimliğinizi 

doğrulamamız gerekiyorsa ya da vergi ve raporlama koşullarına uyum sağlamak amacıyla, 

ayrıca sürücü belgenizi ya da sosyal güvenlik veya bireysel vergi mükellefi numaranızı ya 

da pasaport bilgilerinizi veya tesislerimize giriyorsanız aracınızın plakasını da toplayabiliriz.  

Kişisel tanımlayıcıları temel olarak hizmet ya da ürünleri sunmak, bir iş için görüşme yapmak ya da 

sizi işe almak, sizinle istihdam veya sözleşme ilişkisini yönetmek, Ürünlerimiz veya Hizmetlerimizin 

reklamını yapmak, ilgi alanlarınızı, kişisel özelliklerinizi ve tercihlerinizi daha iyi anlamak ve genel  

olarak işlerimizi büyütmek, sürdürmek ve korumak amacıyla sizinle iletişim kurabilmemiz ya da 

kimliğinizi doğrulamamız gerektiğinde toplarız.  

Kişisel tanımlayıcıları çevrimiçi ve çevrimdışı toplarız. Bu bilgileri doğrudan sizden, örneğin 

tarafımızca sunulan web sitelerindeki ya da uygulamalardaki iletişim formlarını doldurduğunuzda 

toplarız. Çoğu durumda bu tür kişisel tanımlayıcıları dolaylı bir şekilde, bizimle çevrimiçi olarak 

etkileşim kurduğunuzda teknoloji kullanarak toplarız. Ayrıca kamuya açık resmi veri tabanları, veri 

komisyoncuları, internet analiz sağlayıcıları ve sosyal medya gibi kamuya açık bilgiler kullanarak 

kişisel tanımlayıcıları toplayabiliriz. 

Diğer Tanımlayıcı Bilgiler 

Yukarıda belirtilen kişisel tanımlayıcılara ek olarak ayrıca şu kimlik tanımlama bilgilerini de topluyoruz:  

• Eğitim ve istihdam geçmişi - bir iş için başvuruda bulunuyorsanız ya da birlikte faaliyette 

bulunduğumuz bir tıp çalışanıysanız, ör. bir konferanstaki konuşmacı 

• Finansal hesap bilgileri - size maaş ya da tedarik ettiğiniz ürün ve hizmetler için ödeme 

yapmak üzere banka bilgileriniz dahil olmak üzere. 

• Bir Sağlık Hizmeti Sağlayıcısıysanız ve çevrimiçi olarak bizden ürünler sipariş ediyorsanız 

ödemenin tahsil edilmesi için kredi ve banka kartı bilgileri. Bu bilgileri finansal kurumlarla 

kredi/banka kartı bilgilerinin geçerliliğini doğrulamak ve ödemeleri tahsil etmek için 

kullanırız. Bu siparişleri işleme almak için kredi/banka kartı ile ilgili bilgileri doğrudan sizden 

toplarız ve onaylanmış kurum dışı üçüncü tarafları da kullanabiliriz (başka bir deyişle 

finansal ya da kredi kuruluşları tarafından yönetilen çevrimiçi kredi kartı kontrolleri).  

• Sağlık sigortası bilgileri ve tıbbi bilgiler - hasta anketleri ve ödeme desteği programları ile 

bağlantılı olarak. 
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Hassas Bilgiler 

Topladığımız Kişisel Bilgilerden bazıları hassas olup geçerli yasalar ve/veya AEA/BK veri koruma 

yasası altındaki Özel Veri Kategorileri tarafından korunan hassas ve gizli nitelikte olabilir. Bu tür 

bilgileri temel olarak istihdam uygulamaları ve ilişkileri, sosyal yardımların uygulanması bağlamında 

ve yasal raporlama koşullarını karşılamak için toplarız.  

Bu veri türleri arasında yaş (40 üzeri), sendika üyeliği, ırk, renk, köken, ulusal bağ, göçmenlik 

durumu (vatandaşlık), medeni durum, engellilik, cinsiyet, askeri durum, cinsel yönelim ve cinsiyet 

ifadesi yer alır. Yasal yükümlülükleri karşılamak üzere bu türdeki Kişisel Bilgileri toplamamız 

gerekmediği sürece bu bilgilerin açıklanması gönüllülük esaslıdır.  

Ayrıca sorulara ve anketlere yanıt verildiğinde ya da tarafımızca sunulan çevrimiçi ve indirilebilir 

sağlıkla ilgili araçlar üzerinden bize sunulduğunda müşterilerimiz, çalışanlarımız ve başkaları 

hakkında sağlıkla ilgili bilgiler de topluyoruz. Bu veriler , tanı bilgileri ve hastalık ile yaygın olarak 

ilişkilendirilen semptomlar hakkında bilgileri içerebilir.  

Bu bilgileri hassas olarak işleme alırız ve işleme ile erişimi kısıtlı tutarız. Bu Kişisel Bilgi türlerini 

sadece ikamet ettiğiniz ülkedeki (örneğin AEA için GDPR) geçerli Veri Koruma Yasaları tarafından 

bu tür verilerin işlenmesi için ek koşulları zorunlu kılınması durumunda tüm yasal koşullar ile uyumlu 

olarak toplarız.  

Biyometrik Bilgiler 

Tarafımızca toplanan belirli Hassas Bilgiler (yukarı bakın), Ürünlerimizi ya da Hizmetlerimizi 

değerlendirmek için tarafımızca toplanan tanı bilgilerinin bir kısmını o luşturan biyometrik bilgileri de 

içerebilir. Biyometrik bilgileri toplamadan veya kullanmadan önce onay alırız.  

İnternet veya Elektronik Ağ Aktivitesi Bilgileri 

• Bilgisayarınızdan ya da Diğer Elektronik Cihazlarınızdan Toplanan Bilgiler  

Web sitelerimizi ziyaret ettiğinizde ve diğer çevrimiçi kaynaklarımızı kullandığınızda 

bilgisayarınız ya da diğer elektronik cihazlarınız hakkında bilgi toplarız. Bu bilgiler arasında 

İnternet Protokolü (IP) adresiniz, İnternet Servis Sağlayıcınız (İSS), alan adı, tarayıcı türü, 

talebinizin tarih ve saati ile çerezler, tek piksel etiketler, yerel paylaşım nesneleri (Flash), yerel 

depolama, e-etiketler ve betikler gibi izleme teknolojileri tarafından sunulan bilgiler yer alabilir.  

Bu tür Kişisel Bilgileri çevrimiçi olarak gerektiğinde bireylerin belirli çevrimiçi kaynaklarımız 

ve iletişimlerimiz için kayıt olmaları, özelleştirmeleri ve kişiselleştirmeleri için topluyoruz. 

Çevrimiçi toplanan Kişisel Bilgileri bireylerin talep ettiği ürünler, hizmetler ve özellikler ile 

diğer kaynakları sunmak için kullanırız; örneğin eğitim amaçlı literatür ve işlerimiz hakkında 

ilgili bilgiler, e-posta programları, araçlar, testler, anketler ve araştırmalar. Çevrimiçi 

toplanan Kişisel Bilgileri ilginizi çekebileceğiniz ek hizmet ve tanıtımları saptamak ve 

sunmak için analiz ederiz. Bazı çevrimiçi kaynakların ve iletişimlerin kullanımını da 

değerlendirebiliriz ancak bunu sadece kimlik tespit edilemez ya da bir araya getirilmiş 

bilgileri kullanarak yaparız. Ayrıca uyum, yetkili erişim ve güvenlik için çevrimiçi 

kaynaklarımızı denetlemek üzere Kişisel Bilgileri kullanabiliriz.  
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Biz ve çevrimiçi kaynaklarımızda içerik, işlevsellik veya hizmet sağlayan üçüncü taraflar 

tarafından bilgisayarınıza veya diğer e lektronik cihazlara reklamlar sunmak ya da daha önce 

ziyaret etmiş olduğunuz web sitemiz hakkında sizi hatırlamak için çerezler ya da benzer 

izleme teknolojileri kullanarak siz ve/veya cihazınız hakkında bilgi toplanabilir. Çerezler ve 

ilgili teknolojiler ile bunları nasıl kontrol edebileceğiniz hakkında daha fazla bilgi edinmek 

için lütfen Küresel Çevrimiçi İzleme Politikamıza göz atın. Web sitelerimize ve çevrimiçi 

kaynaklarımıza erişmek için ya da mobil uygulamalarımızı veya hizmetlerimizi indirmek için 

bir mobil cihaz kullanıyorsanız cihaz kimliğiniz ve cihaz türünüz gibi cihazınız hakkında 

bilgiler ve ayrıca cihazınız hakkında kullanım bilgileri ve  mobil web sitelerimiz ve diğer mobil 

kaynaklarımızı kullanımınız hakkında kullanım bilgileri toplayabiliriz.  

• Sosyal Medya 

 

Zaman zaman sunabileceğimiz çevrimiçi sosyal medya kaynaklarını kullanmanıza olanak 

tanımak için Kişisel Bilgilerinizi toplarız. Sosyal medya kaynaklarına örnek olarak sosyal 

ağlar, tartışma panoları, haber panoları, blog'lar, vikiler ve bir dostunuz ya da iş 

arkadaşınızla içerik paylaşmak için yönlendirme fonksiyonları verilebilir. Kişisel Bilgileri 

yayınlamak ya da başkalarıyla paylaşmak için bu sosyal medya kaynaklarını kullanmanıza 

da olanak tanıyabiliriz. Sosyal medya kaynaklarını kullanırken kendiniz ve iş arkadaşlarınız, 

dostlarınız, müşterileriniz ya da hastalarınız hakkında hangi bilgileri paylaşmayı seçtiğinizi 

dikkatli bir şekilde göz önüne almanız gereklidir. Bize başka bir kişinin bilgilerini verdiğinizde 

bunu yapmaya yetkiniz olduğunu temin etmiş olursunuz.  Daha fazla bilgi için Sosyal Medya 

İzleme Politikamızı inceleyin. 

 

Algısal Bilgiler 

 

Örneğin tesisleri ya da tarafımızın kontrolünde olan diğer altyapıları takip etmek için güvenlik 

kamerası kullandığımızda ya da eğitim amaçlı olarak veya kalite kontrolü amacıyla ya da yasal 

yükümlülüklere uymak üzere üçüncü taraflarla belirli telefon görüşmelerini kaydediyorsak Kişisel 

Bilgileri temsil eden sesli ve görüntülü bilgileri toplarız. Ayrıca pazarlama amacıy la ya da Sağlık 

Mesleği Mensuplarıyla gerçekleştirdiğimiz etkileşimin bir parçası olarak görüntülü mesajları 

kaydedebiliriz. Tüm durumlarda etkilenen kişilere yeterince önceden uyarıda bulunmak için çaba 

harcar ve gerekiyorsa bu tür bilgileri toplamadan önce onay alırız.  

Mesleki ve İstihdamla İlgili Bilgiler 

• İşe Alma: 

Potansiyel ve gerçek iş adaylarının eğitim geçmişi hakkında örneğin devam ettiği okullar, 

dereceleri ve puanları, çalışma alanları, elde edilen dereceler ve mezuniyet tarihleri, ilgi 

alanları, becerileri ve hobiler, profesyonel lisansları ve sertifikaları, yayınları ve diğer 

profesyonel olarak ilgili kamusal katılımları gibi Kişisel Bilgiler toplarız.  

Ayrıca gerçek ve potansiyel iş adaylarının istihdam geçmişleriyle bağlantılı olarak 

işverenlerinin adları, yöneticileri, istihdam edildikleri konum ve tarih ile izin verildiğinde maaş 

geçmişi ve terfileri ile bir adayın belirli bir konum için uygunluğunu değerlendirmemize 

yardımcı olabilecek diğer Kişisel Bilgiler gibi Kişisel Bilgiler toplarız.  

https://www.organon.com/privacy/en/cookie-privacy-policy/
https://www.organon.com/privacy/wp-content/uploads/sites/3/2022/10/Social-Media-Monitoring-Privacy-Notice.pdf
https://www.organon.com/privacy/wp-content/uploads/sites/3/2022/10/Social-Media-Monitoring-Privacy-Notice.pdf
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Belirli bir pozisyon için başvurduysanız ya da genel bir başvuruda bulunduysanız ayrıca 

belirli türlerde Hassas Bilgiler toplarız. Toplanması yasal olarak zorunlu olmadığı sürece bu 

gönüllük esaslı olarak gerçekleştirilir. İşe alım yaptığımız devlet ve ülkelerin yasaları ile 

geçerli Veri Koruma Yasaları ek koşullar içerebileceğinden iş adaylarına geçerli tüm gizlilik 

uygulamalarını ayrıntılı bir şekilde ortaya koyan özel bir gizlil ik bildirimi sunmaya çalışırız. 

İK departmanımız ile ilişkili gizlilik uygulamalarımıza ilişkin ayrıntılar özel İstihdam ve İş 

Yerine İlişkin Amaçlar için Veri Uygulamaları Bildirimimizde bulunabilir. 

• Profesyonellerle İş Birliği  

Web sitelerimize kaydolan ya da bizimle iş birliği yapan sağlık mesleği mensupları hakkında 

tıbbi uzmanlıkları, kurumsal bağları, sahip oldukları patentler ya da diğer bilimsel başarıları 

da dahil olmak üzere profesyonel referansları, başarıları ve kimliklerini doğrulamak için 

doğrudan ya da kamusal veya üçüncü taraf bilgi kaynaklarından Kişisel Bilgiler toplarız. 

Ayrıntılar için lütfen bkz. Sağlık Mesleği Mensupları için Veri Uygulamaları Bildirimimiz . 

Profil Oluşturma, Birleştirme için Kullanılan Her Türlü Kişisel Bilgi Kaynaklı Çıkarımlar 

• Sosyal Medya Dinleme  

Sosyal medya dinleme, bir şirket, birey, ürün ya da marka hakkında İnternet üzerinde nelerin 

söylendiğini tespit ettiğimiz ve değerlendirdiğimiz süreçtir. Sadece orantısal olarak makul, 

ilgili ve yeterli, kamuya açık Kişisel Bilgileri toplarız. Kişisel Bilgileriniz içeriği paylaştığınız 

andaki asıl amacınızın ötesinde toplanırsa, pratik olan en kısa sürede size bildirimde 

bulunulmak için makul çabalar ortaya konulacaktır. Makul çaba, mümkünse sosyal medya 

platformundan ya da paylaşım içinden iletişim bilgilerinizi tespit etmeyi içerebilir. Ayrıca 

önerdiğimiz ver işlemeden çıkmanız ya da politikamız ve geçerli düzenlemeler tarafından 

gerektiği şekilde haklarınızı kullanmanız için size bir mekanizma sunmak için makul çaba 

göstereceğiz. Sosyal medyanın doğası gereği topladığımız asıl içeriği paylaşan kişiyi ve 

iletişim bilgilerini tespit etmemiz her zaman mümkün olmayabilir.  

• Birleştirme 

Bazı durumlarda, sunduğumuz hizmet kalitesini artırmak için telefon, anketler, web siteleri 

ve diğer çevrimiçi kaynaklar ve iletişimler gibi çeşitli hizmet ve kanallar yoluyla bireyler 

hakkında topladığımız kişisel bilgileri birleştiririz. 

Kişisel Bilgilerin Kaynakları 

• Doğrudan Elde Etme 

Genellikle toplamadan önce ya da toplandığı noktada hakkınızda Kişisel Bilgi verileri 

topladığımız konusunda sizi bilgilendiririz. Gizlilik bildiriminin tamamının görüntülenmesinin 

mümkün olmadığı bir durumda cihazlar üzerine etiketler yerleştirme ya da sizi veri toplama 

faaliyetlerimiz hakkında uyarma ve sizi bu ya da geçerli başka herhangi bir gizlilik bildirimine 

yönlendirme gibi başka yöntemler kullanırız. 

 

https://www.organon.com/privacy/wp-content/uploads/sites/3/2020/05/employment-notice.pdf
https://www.organon.com/privacy/wp-content/uploads/sites/3/2020/05/employment-notice.pdf
https://www.organon.com/privacy/wp-content/uploads/sites/3/2020/05/Global-Data-Practices-Notice.pdf
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• Üçüncü Taraflardan ve Kamuya Açık Kaynaklardan Elde Etme  

Hakkınızda bağımsız bir üçüncü taraf tarafından toplanmış olan Kişisel Bilgileri elde 

edersek, bu tür Kişisel Bilgilerin, geçerli Veri Koruma yasaları tarafından zorunlu kılınan 

açıklamalar ve bildirimler gibi geçerli yasal koşullara uygun olarak toplandığından ve ilgili 

yasa altında sahip olduğunuz her türlü gizlilik hakkına saygı gösterildiğine dair sözleşmeye 

dayalı teminatlar alırız. 

Ayrıca, farmakovijilans uyumluluk koşullarını yerine getirmek üzere advers olay raporlama 

amaçları için kamuya açık alandan Kişisel Bilgiler toplarız. Kişisel bilgilerin bu şekilde 

toplanmasının yasal dayanağı bir yasal yükümlülüğü karşılamaktır. Bu durumlarda sizden 

herhangi bir onay alınmaz ancak farmakovijilans politikalarımızın ve prosedürlerimizin bir 

parçası olarak size bir bildirimde bulunacağız. 

4. KİŞİSEL BİLGİLERİ NEDEN TOPLUYOR, KULLANIYOR VE PAYLAŞIYORUZ? 

Kişisel Bilgileri önceden belirlenmiş spesifik, açık, meşru bir şekilde açıklanmış ve belgelenmiş 

amaçlar için işleriz. Size gerekli her türlü bildirimi sunmak da dahil olmak üzere geçerli tüm yasal 

koşulları karşılamadığımız sürece Kişisel Bilgilerinizi açıklanmış olan bu amaçlar ile uyumlu 

olmayan başka amaçlar için işlemeyeceğiz.  

Gerekenden daha fazla Kişisel Bilgi toplamayacak ya da işlemeyecek veya tanımlanan iş amaçları 

ve geçerli yasal koşullar için gerekli olandan daha uzun süre tanımlanabilir bir biçimde 

saklamayacağız. İş ihtiyaçları Kişisel Verileri içeren bir faaliyet ya da süreç hakkındaki verilerin 

daha uzun bir süre tutulmasını gerektirirse Kişisel Bilgileri anonim hale getirir ya da kimlik 

bilgilerinden arındırırız. Bu ihtiyaç koşullarının herhangi bir destekleyici teknolojiye tasarlanmış 

olduğundan ve bunların faaliyet ya da süreci destekleyen üçüncü taraflara iletildiğinden emin oluruz.  

Topladığımız Kişisel Bilgilerin kategorileri için açıklamamızda Kişisel Bilgi kategorilerine özel işleme 

için tipik iş amaçlarımızı listeledik.  

 

Daha eski bir tarihte toplanmış olan Kişisel Bilgilerin işlenmesi için yeni meşru iş amaçları 

tanımlanırsa Kişisel Bilgilerin yeni kullanımı için bireyin onayını alır ya da yeni iş amacının bireye 

daha önce sunulmuş olan gizlilik bildirimi ya da diğer şeffaflık mekanizmasında açıklanmış olan 

amaçlarla uyumlu olmasını sağlarız. 

 

Uyumluluğu, diğer unsurların yanı sıra bilginin toplanmış olduğu bağlama, bireyin makul 

beklentilerine ve ilgili Kişisel Bilginin niteliğine dayalı olarak tespit ederiz.  

 

Bu ilkeyi anonimleştirilmiş ya da kimlikten arındırılmış bilgilere veya Kişisel Bilgileri sadece tarihi ve 

bilimsel araştırma amaçları için kullandığımız ve (a) bir Etik İnceleme Komitesi ya da diğer yetkin 

bir değerlendirmeci tarafından bu tür bir kullanımın bireyler için ortaya koyacağı gizlilik ve diğer 

hakları için kabul edilebilir olduğuna karar verdiğinde, (b) verilerin en aza indirilmesini sağlamak için 

uygun korumaları hayata geçirdiğimizde, (c) kişisel veriler şifrelendiğinde ve (d) diğer tüm geçerli 

Veri Koruma Yasalarına uyulduğunda uygulamayız. 
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5. İŞLEMENİN YASAL DAYANAĞI 

Bir AEA ülkesi, BK ya da Kişisel Bilgilerin yasal bir şekilde işlenmesi için bir koşul olarak belirli yasal 

gerekliliklerin karşılanmasını gerektiren başka bir devlet ya da ülkede ikamet ediyorsanız, Kişisel 

Bilgilerinizi sadece bu gerekliliklere uygun olarak işleyeceğiz. Bu tür gereklilikler ülkeden ülkeye 

değişebileceğinden lütfen bkz. GDPR Gizlilik sayfamız.  

6. KİŞİSEL BİLGİLERİ NASIL DOĞRU VE GÜVENDE TUTUYORUZ? 

Veri Güvenliği 

Bilgisayarınız ya da cihazınızdan toplanarak çevrimiçi kaynaklarımıza ve sunucularımıza 

aktarılması sırasında hassasiyetine uygun olarak, arka plandaki işleme faaliyeti ile ilişkili riske 

orantılı bir şekilde Kişisel Bilgileri korumak için makul adımlar atıyoruz. Çevrimiçi kaynaklarımız için 

parolalarınızı ve ilgili erişim kodlarını koruma sorumluluğu size aittir.  

Sahibi olduğumuz ya da kontrolümüz altında olan Kişisel Bilgileri kayıp, kötüye kullanım ve yetkisiz 

erişim, sızma, hırsızlık, ifşa etme, değiştirme ya da yok etmeye karşı korumak için makul korumaları 

hayata geçiririz. Bilginin niteliği ve hassasiyeti ile faaliyetin risk seviyesine bağlı olarak, mevcut 

teknolojinin en iyi uygulamalarını dikkate alarak kapsamlı bir bilgi güvenliği programını hayata 

geçirerek güvenlik kontrolleri ve korumaları uyguluyoruz. İşlevsel güvenlik politikalarımız arasında 

iş devamlılığı ve afet kurtarma standartları, şifreleme, kimlik ve erişim yönetimi, bilgi sınıflandırma, 

bilgi güvenliği olay yönetimi, ağ erişimi kontrolü, fiziksel güvenlik ve risk yönetimi yer alır ancak 

bunlarla sınırlı değildir. 

Güvenlik Olayları ve Kişisel Veri İhlalleri 

Tarafımızca işlenen Kişisel Bilgilerinizi etkileyen Kişisel Veri İhlali, Kişisel Bilgi Güvenliği İhlali ya 

da geçerli Veri Koruma Yasaları tarafından benzer şekilde adlandırılmış olarak sınıflandırılan bir 

Güvenlik Olayının meydana gelmesi durumunda bu tür bir ihlali sınırlamak ve hafifletmek için makul 

adımları atar ve Kişisel Bilgileri etkilenen bireylere verdiği zararı araştırırız.  Olayın meydana geldiği 

devlet ya da ülkenin yasal koşullarına bağlı olarak resmi kurumları ve olayın gerektirdiklerine bağlı 

olarak etkilenen bireyleri bilgilendiririz.  

Veri Niteliği 

Kişisel Bilgileri doğru, eksiksiz ve güncel olarak, kullanım amacıyla tutarlı tutmak için çaba harcarız. 

Veri doğruluğunu kaynak ve veri girişi sistemleri karşısında doğrulamak için destekleyici 

teknolojilerde düzenli veri inceleme mekanizmalarının tasarlanmış olduğundan emin oluruz. 

Hatalı ya da geçerliliğini yitirmiş veriler kullanıldığında kişiler için adil olmama riski oluşturan 

kullanım, değerlendirme, analiz, raporlama ya da diğer işleme faaliyetlerinden önce Hassas 

Bilgilerin doğru ve güncel olduğunu doğrularız. 
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7. KİŞİSEL BİLGİLERİ NE KADAR SÜRE TUTUYORUZ? 

Kişisel Bilgileri toplanmalarının nedeni olan spesifik iş amaçları için gerekli olduğu makul süre boyunca 

ve sitelerimizi, uygulamalarımızı ve ilgili diğer çevrimiçi araçlarımızı kullanımınız süresince tutuyoruz. 

Kişisel Bilgileriniz için uygun saklama süresini saptamada aşağıdaki kriterleri dikkate alıyoruz:  

• Sizinle çalışma ilişkimiz;  

• Yasal ya da düzenleyici bir yükümlülüğümüzün olup olmaması;  

• Geçerli kısıtlama düzenlemeleri ya da yasal iddialar karşısında savunma veya işletmemiz 

için geçerli düzenleyici soruşturmalar ya da başka bir gerekli iş amacı için saklanması 

önerildiğinde.  

Mümkün olduğunda, asıl saklama süresinin ötesindeki süreler boyunca saklamamız gereken 

kayıtlardaki bilgileri anonimleştirmeyi ya da gereksiz tanımlayıcıları silmeyi hedefliyoruz.  

8. KİŞİSEL BİLGİLERE KİMLER ERİŞEBİLİR VE KİMLERLE PAYLAŞIYORUZ? 

Hakkınızdaki kişisel bilgilere Şirket ve dünya genelindeki bağlı iştirakleri, departmanları ve grupları 

ile Kişisel Bilgileri sadece faaliyetlerimizi sürdürmemize yardımcı olmak için ya da talimatımızla bu 

Bildirim ve geçerli Veri Koruma Yasaları uyarınca kullanan bireyler ve kuruluşlar erişebilir . Her 

halükarda Kişisel Bilgilerinize erişim kayıt altına alınacak ve sadece bilmesi gerekenler esaslı olarak 

sağlanacaktır. Bu Politika kapsamında Kişisel Bilgilere erişen tüm kişiler yasal ve/veya sözleşme 

esaslı gizlilik yükümlülüğü altında olacaktır. 

Ayrıca bizim adımıza üçüncü tarafların Kişisel Bilgileri işlemesi, bu Tarafların bu Bildirimin ilkeleri 

ve geçerli Veri Koruma Yasaları ile uyumundan sorumlu olmalarını temin eden sözleşmeler ile 

düzenlenmiştir. 

Kişisel Bilgilerin Üçüncü Taraflarla Paylaşımı 

Kişisel Bilgileri sadece yasal ve önceden belirlenmiş iş amaçlarına ulaşmak üzere üçüncü taraflarla 

paylaşıyoruz. Üçüncü tarafın sürdürülebilirliğini doğrulamak ve paylaşılan Kişisel Bilgilerin doğru 

şekilde korunduğundan emin olmak için bir üçüncü taraf risk değerlendirmesi gerçekleştiriyoruz. 

Üçüncü tarafın, gerekli her türlü bildirimde bulunmak ve Kişisel Verilerini işlenmesiyle ilgili olarak 

bireylerin haklarına saygı duymak gibi politikalarımıza ve ilgili Veri Koruma Yasalarına uyacağı 

sözleşmeye dayalı teminatlar alırız. 

• İşleyicilerin ve Üstlenicilerin Kullanılması 

Kişisel Bilgileri servis sağlayıcılar, iş ortakları ya da veri işleyicileri ola rak hareket eden 

üçüncü taraflarla paylaşırsak bunu üçüncü tarafın Kişisel Bilgileri sadece belgelendirilmiş 

talimatlara uygun olarak işlemesini gerektiren yazılı bir sözleşme uyarınca yaparız. Üçüncü 

taraflar kendileriyle paylaştığımız Kişisel Bilgileri sadece bizimle yaptıkları anlaşmaların 

amaçlarını yerine getirmek için ve bu kapsamda işleyebilirler. Kişisel Bilgileri paylaştığımız 

herhangi bir Üçüncü Tarafın paylaşılan Kişisel Bilgileri korumak için makul güvenlik 

önlemlerini hayata geçirmesini sözleşmeye dayalı ilişkimiz sırasında ve bu ilişkinin sona 

ermesinin ardından hesap verebilir durumda olmasını zorunlu kılarız.  
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• Kişisel Bilgilerin İşleyiciler ya da Üstleniciler Dışındaki Üçüncü Taraflarla Paylaşılması  

Kişisel Bilgileri faaliyetlerimizi yürütmemize ve geliştirmemize yardımcı olan üçüncü 

taraflarla paylaşırız. Bu üçüncü taraf kategorileri arasında maaş ödeme şirketleri, muhasebe 

ve vergi hizmet sağlayıcıları, reklam, pazarlama ve pazar araştırması şirketleri, e -posta 

tabanlı reklam dağıtan şirketler ve ilaç araştırma ve üretimi ile tedavilerin dağıtımında 

bizimle iş birliği yapan ya da destekleyen şirketler ve kurumlar yer alır. Ayrıca Kişisel 

Bilgilerinizi çevrimiçi kaynaklarımızı ve kurum içi ağlarımız, sistemlerimiz ve diğer 

varlıklarımızı sunmada, yönetmede ve korumada bizi destekleyen diğer işletmeler ve hizmet 

sağlayıcılar ile paylaşırız.  

• Paylaşılan Kişisel Bilgilerin Kategorileri, Paylaşım Amaçları  

Hakkınızda topladığımız Kişisel Bilgilerin birçok kategorisini, toplanmaları için dayanak 

oluşturan aynı amaçlarla çeşitli üçüncü taraflarla paylaşabiliriz. Politikalarımız uyarınca 

ve/veya geçerli Veri Koruma yasaları ile uyum için tercihlerinizi yerine getirmek üzere Kişisel 

Bilgilerinizi paylaşmamıza son verme isteğinizi yerine getireceğiz. 

• Kişisel Bilgilerinizi Satmama  

Bilgilerinizi para için ya da başka bir değerli varlık (bize hizmet sundukları bir sözleşmenin 

bir parçası olması dışında) için paylaşmayız veya para ya da başka bir değerli varlık 

karşılığında satmayız. 

• Üçüncü Taraf Erişim Talepleri, Yasal Süreç 

Üçüncü tarafların yasal süreçlere ve mahkeme emirlerine uymasını sağlamak ya da cezai 

ve resmi soruşturmalar bağlamında erişim sağlama ya da ürün bilgileri ile uyum sağlamak 

için Kişisel Bilgileri ifşa etmemiz gerekebilir ya da mevzuat koşulları ile gereken uyumlu 

olmak için böyle bir ifşa gerekirse ifşa edebiliriz.  

Haklarımızı korumak ya da savunmak, yasa dışı faaliyetleri, dolandırıcılık şüpheleri ya da 

kişilerin güvenliğine karşı olası tehditlerin söz konusu olduğu durumlar ı önlemek ya da 

karşısında harekete geçmek için Kişisel Bilgileri işler ve ifşa ederiz.  

• İş Geçişleri 

İşletmemizin ya da varlıklarımızın tamamını ya da bir kısmını satmamız ya da devretmemiz 

durumunda (yeniden organizasyon, devam, tasfiye ya da satış durumları da dahil olmak 

üzere) veya iş ortaklıkları veya diğer ticari birliktelikler kurmamız durumunda, etkilenen 

işlerimizin ya da varlıklarımızın bir parçası olarak sahip olduğumuz Kişisel Bilgiler üçüncü 

taraflara sunulacaktır. 

Bir işleme devam etme kararımızın bir parçası olarak taraf olan diğer işletmenin/işletmelerin 

gizlilik uygulamalarını değerlendirerek Kişisel Bilgilerinizi korumayı hedefleriz. Ayrıca böyle 

bir işleme dahil olan diğer işletme/işletmeler ile gizlilik politikalarımız ile tutarlı bir şek ilde 

Kişisel Bilgilerinizin korunmasının devam etmesinden emin olmak üzere sözleşmeler 

yapmaya çalışırız. 



 

11 
 

[Organon] Tescilli 

9. KİŞİSEL BİLGİLERİN ULUSLARARASI TRANSFERİ 

Geçerli Veri Koruma Yasaları da dahil olmak üzere geçerli yasalar tarafından izin veriliyorsa faaliyet 

gösterdiğimiz ve hizmet sağlayıcılarımızın bulunduğu herhangi bir konumda ya da konumdan Kişisel 

Bilgilerinizi depolayabilir, erişebilir ya da diğer durumlarda erişebiliriz. AEA ya da BK dışına transfer 

edilecek GDPR ya da BK GDPR'ye tabi olan Kişisel Bilgiler, sadece geçerli AB ve BK 

düzenlemelerine uygun olarak transfer edilecektir. Organon şirketleri ve/veya iştirakleri arasındaki 

her türlü Kişisel Bilgi transferi Şirket İçi Veri Paylaşımı Sözleşmesi ile düzenlenir.  

GDPR'ye Tabi Kişisel Bilgilerin "Üçüncü Ülkelere" Uluslararası Transferi  

Kişisel Bilgilerin GDPR veya BK GDPR'ye ya da İsviçre yasalarına tabi bir Organon kuruluşu 

tarafından toplanması veya işlenmesi durumunda, bu bilgilerin yeterli veri koruması sağlanmayan 

bir AEA ülkesi ya da BK ülkesindeki bir alıcıya yapılan her türlü transferi geçerli GDPR koşulları 

uyarınca gerçekleştirilecektir. 

Transfer edebileceğimiz Kişisel Bilgilerin alıcılarının bulunduğu ülkelerdeki koşulları düzenli olarak 

değerlendiririz. Bu değerlendirmelere dayalı olarak transfer edilen Kişisel Bilgiler için yeterli bir 

koruma seviyesinin mevcut olduğundan emin olmak üzere Kişisel Bilgilerin olası alıcılarıyla  birlikte 

önlemler hayata geçiririz.  

Kişisel Bilgilerin üçüncü taraflara, hizmet sağlayıcılarına ve veri işleyicilerine her türlü yeni transferi 

için AB Standart Sözleşme Maddelerinin (2021) uygun modülü ya da BK, İsviçre ya da Sırp yetkili 

kurumları tarafından onaylanmış ilişkili araçlar gibi yasal olarak kabul gören transfer mekanizmalarına 

dayalı olarak hareket ederiz. Alternatif olarak zaman zaman GDPR 49. Madde kapsamındaki 

bağımsız istisnalar gibi diğer yetkili transfer mekanizmalarına dayalı olarak hareket edebiliriz.  

APEC 

ORGANON’UN BU GİZLİLİK POLİTİKASINDA AÇIKLANAN GİZLİLİK UYGULAMALARI, APEC 

SINIR ÖTESİ GİZLİLİK KURALLARI (CBPR) SİSTEMİ İLE UYUMLUDUR. APEC CBPR SİSTEMİ, 

KATILIMCI APEC EKONOMİLERİ ARASINDA TRANSFER EDİLEN KİŞİSEL BİLGİLERİN 

KORUNMASINI SAĞLAMAK İÇİN KURULUŞLARA BİR ÇERÇEVE SUNAR.  APEC ÇERÇEVESİ 

HAKKINDA DAHA FAZLA BİLGİYİ BURADA BULABİLİRSİNİZ. APEC CBPR SERTİFİKASYON 

DURUMUMUZU GÖRÜNTÜLEMEK İÇİN BURAYA TIKLAYIN. 

 

10. KİŞİSEL BİLGİLERİ NASIL TOPLADIĞIMIZ YA DA KULLANDIĞIMIZ HAKKINDA 

TERCİHLERİNİZ VE BİR MÜŞTERİ OLARAK KİŞİSEL BİLGİLERİNİZE ERİŞME, 

DÜZELTME VE SİLME OLANAĞINIZ 

Kişisel Bilgileri Toplamayı ya da Çevrimiçi İzlemeyi Sınırlayan Seçimler 

Bize Kişisel Bilgi verip vermeyeceğinizi ve verecekseniz bunun ne kadar olacağını seçmenize 

olanak tanıyan seçenekleriniz vardır.  

Tarafımızca Kişisel Bilgilerin toplanmasını sınırlayabilirsiniz. Çevrimiçi kaynaklarımızın çoğu bir 

form ya da veri alanına herhangi bir Kişisel Bilgi girmenizi gerektirmeden size sunulur. Bu durumda 

http://cbprs.org/
http://cbprs.org/
https://privacy.truste.com/privacy-seal/validation?rid=1ee67517-0029-4dd0-86b0-1262f41e225e
https://privacy.truste.com/privacy-seal/validation?rid=1ee67517-0029-4dd0-86b0-1262f41e225e
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sadece cihazınız ve kaynağımıza nasıl eriştiğiniz ile ilgili belirli bilgileri otomatik olarak toplarız. 

Ancak çevrimiçi kaynaklarımız tarafından sunulan kişiselleştirilmiş hizmetleri kullanmak isterseniz 

tipik olarak kendinizi tanıtmanız gerekecektir. 

Daha önce talep ettiğiniz iletişimlerden çıkmanız durumu da dahil olmak üzere iletişim ile ilgili 

tercihlerinize saygı duyuyoruz. Lütfen elektronik iletişimlerimizde sunulan ayrılma bağlantısını 

kullanın ya da şu adresten bizimle iletişim kurun: privacyoffice@organon.com.  

İzleme Kısıtlamaları ve Seçenekleri 

Biz ve çevrimiçi kaynaklarımızda içerik, işlevsellik ya da hizmet sunan üçüncü taraflar, kullanıcı 

deneyiminizin kalitesini ve güvenliğini temin etmek için gereken kapsamda çerezler ya da benzer 

izleme teknolojileri kullanarak siz ve/veya cihazınız hakkında bilgi toplar. Size reklamlar sunmak, 

çevrimiçi kaynaklarımızı kullanımınızı analiz etmek ya da çeşitli web sitelerinde gezinme 

alışkanlıklarınızı izlemek için kullanılan çerezlerin ve diğer izleme teknolojilerinin kul lanımı ile ilgili 

olarak seçenekleriniz vardır. İnternet tarayıcılarının çoğunda çerezler gibi belirli izleme 

teknolojilerini kullanmamızı kontrol edebilirsiniz. Tarayıcılar genellikle belirli web siteleri için 

çerezlerin kullanımını kısıtlamanıza ya da devre dışı bırakmanıza olanak tanır. Çevrimiçi 

kaynaklarımıza ilk defa eriştiğinizde kullanıcı deneyiminizin kalitesini ve güvenliğini temin etmek  

için gerekli olmayan çerezlerin ve benzer izleme teknolojilerini reddetmenize ya da özelleştirmenize 

olanak tanıyan bir açılır pencere görüntülenir. Daha fazla ayrıntı için lütfen bkz . Küresel Çevrimiçi 

İzleme Politikası. Çerezler ve benzer teknolojiler ile bunları nasıl kullandığımız hakkında daha fazla 

bilgiye şu adresten ulaşabilirsiniz: 

• Ağ Reklamcılığı Girişimi: https://thenai.org/optout_nonppii.asp 

• Avrupa İnteraktif Dijital Reklam Birliği: https://youronlinechoices.eu/ 

Belirli web tarayıcıları ve mobil cihazlar için izlemenin nasıl devre dışı bırakılacağına dair daha fazla 

bilgi için şu adresi ziyaret edin: http://allaboutdnt.com/. 

Şirket Politikası olarak tüm Müşterilere sunulan haklar 

Gizlilik taahhüdümüzü sağlamak için kullanıcı hesapları gibi kimliği tespit edilebilir bir 

yapılandırılmış biçimde topladığımız ve tuttuğumuz Kişisel Bilgileri olan tüm müşterilerimize ve diğer 

bağımsız üçüncü taraflara ("Müşteri") bu verilerle ilgili bir dizi seçenek sunarız. Şüpheye yer 

bırakmamak için bu Bölüm çalışanlar, üstleniciler, hissedarlar, yetkililer, direktörler ve temsilciler ya 

da herhangi bir kurumumuz için geçerli değildir.  

Bu Bölümde Müşterilere verilen tüm taahhütler geçerli yerel yasalar tarafından zorunlu kılınan her 

türlü kısıtlamaya ve aşağıdaki sınırlamalara tabidir: 

Yasalar tarafından yasaklanmış olan durumlar dışında Müşterinin bir talebini, özellikle ilgili talep 

şunları yapma olanağımızı engelliyorsa reddedebiliriz:  

• Ulusal güvenlik ya da güvenlik güçlerinin gerekliliklerine uymak da dahil  olmak üzere kamu 

yetkilileri tarafından yasal taleplere yanıt vermek için Kişisel Bilgileri ifşa etmemizin gerektiği 

durumlarda dahil olmak üzere yasal ya da etik bir yükümlülüğe uyum,  

https://www.organon.com/privacy/en/cookie-privacy-policy/
https://www.organon.com/privacy/en/cookie-privacy-policy/
https://thenai.org/optout_nonppii.asp
https://youronlinechoices.eu/
http://allaboutdnt.com/


 

13 
 

[Organon] Tescilli 

• Yasal iddiaları soruşturma, iddialarda bulunma ya da savunma,  

• İlgili kişiler hakkındaki bilgilere dayalı olarak sözleşmeler yapma, ilişkileri yönetme veya izin 

verilen diğer ticari faaliyetlerde bulunma ve  

• Üçüncü bir tarafın Kişisel Bilgilerinin ifşa olmasına neden olma, bir sözleşmenin ihlaline 

neden olma ya da bize veya bir üçüncü tarafa ait olan ticari sırların ya da diğer gizli ticari 

bilgilerin ifşa olmasına neden olma.  

Bu Bölümde açıklanmış olan Müşterilerin Kişisel Bilgilerine erişme, düzeltme ve silme talebinde 

bulunma seçenekleri, geçerli Veri Koruma Yasaları ile sunulan her türlü Veri Sahibi Haklarına ya da 

Tüketici Haklarına ek niteliğindedir.  

Talebinizi normal ticari faaliyetlerimiz sırasında yerine getiririz. Ayrıntılar için bkz. her türlü soru ve 

şikayeti nasıl işleme alıyoruz? 

• Kişisel Bilgilere Erişim 

Tarafımızca kontrol edilen belirli bir kuruluş tarafından hakkınızda toplanan Kişisel Bilgiler 

hakkındaki her türlü Müşteri bilgi talebini işleme alacağız. Size son bir yıl içinde toplanan 

Kişisel Bilgi kategorileri hakkında bilgi verecek ya da okunabilir bir formatta bu süreyi 

kapsayan belirli Kişisel Bilgi parçaları sunacağız.  

• Hatalı Kişisel Bilgileri Düzeltme 

İletişim bilgileri ya da ödeme bilgileri gibi aktif olarak kullandığımız hatalı Kişisel Bilgileri 

düzeltmek üzere yapılan Müşteri taleplerini yerine getireceğiz. Müşterilerin iddia ettikleri her 

türlü hatayı bağımsız olarak kaydederek yedeklemelerini zorunlu kılabiliriz. Sunulmuşsa 

web sitelerimizdeki formlara ya da alanlardaki veri öğelerine daha önce girmiş olduğunuz 

bilgileri çevrimiçi olarak değiştirerek hakkınızdaki Kişisel Bilgileri kendiniz de 

güncelleyebilirsiniz. 

• Kişisel Bilgileri Silme 

Kişisel Bilgiler, belirli bir amaç için tutulması gerekli olduğu sürece saklanabilir.  Müşterilerin, 

kimliği tespit edilebilir bir birey ile makul olarak bağlantılı olmayacak şekilde Kişisel Bilgileri 

silme taleplerini yerine getireceğiz. Silinmesi talep edilen verinin niteliğine bağlı olarak 

kimliğinizi doğrulamak ve verilerin imhası için onayınızı almak üzere ilave önlemleri hayata 

geçirebiliriz. Operasyonel nedenlerle silme talebinin hayata geçirilmesi ilgili depolama 

medyası ve sağlayıcıların veri bakım programları ile senkronize bir şekilde yapılmak 

zorunda kalınabilir. Müşteriler, yerel Veri Koruma Yasalarının sıklıkla Müşteri veri silme 

talepleriyle bağlantılı olarak ilave kısıtlamalar ve istisnalar ortaya koyduğunun farkında 

olmalıdırlar. 

• Kişisel Bilgilerin Pazarlama ve Otomatik Karar Alma Amacıyla Kullanımı için Verilen Onayın 

Geri Çekilmesi, Vazgeçme 
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Aşağıdaki durumlarda Müşterilerin Kişisel Bilgilerinin daha fazla işlenmesinden vazgeçme 

taleplerini yerine getireceğiz: 

• Başlangıçta bu tür bir işlemeye onay verdiklerinde. Örnekler arasında haber bülteni 

aboneliğini sonlandırmak ya da programlara ve faaliyetlere katılmaya son vermek yer 

alabilir. 

• Haklarında toplanan Kişisel Bilgiler doğrudan pazarlama iletişimleri için kullanılıyorsa, 

• Haklarında toplanan Kişisel Bilgiler kendi leri hakkında kararları değerlendirmek ya da 

vermek için kullanılıyorsa ve (i) bu kararların kendilerini kayda değer şekilde etkileme 

potansiyeli varsa ve (ii) sadece otomasyon veya algoritmalar kul lanılarak yapılıyorsa.  

Kendi ülkenizde gizlilik haklarınızı uygulayabileceğiniz web sitesinin bağlantısına buradan 

ulaşabilirsiniz.  

Sosyal medya dinleme gibi bazı durumlarda toplayabileceğimiz Kişisel Bilgilerin ilk yayıncısının biz 

olmadığımızı lütfen dikkate alın. Topladıklarımızla ilgili olarak haklarınızı hayata geçirmek için 

elimizden gelen en iyi çabayı göstereceğiz ancak yerel yasa tarafından izin verildiği şekilde veri 

haklarınızı kullanmak için sosyal medya ya da web sitesi ile iletişim kurmak sizin 

sorumluluğunuzdadır. 

• Gizlilik Haklarınızı Kullandığınız için Misilleme Yapılmaz  

Kişisel Bilgilerini işleme ile ilgili olarak sahip oldukları seçenekleri ya da bireysel hakları kullandıkları 

için bireylere karşı asla misillemede bulunmayız. Bununla birlikte bize Kişisel Bilgileri sunmamak ya 

da işleme yetkisi vermemek bazı durumlarda belirli Ürün ya da Hizmetleri sunmamıza veya sizi 

programlara ya da faaliyetlere dahil etmemize engel olabilir. Geçerli Veri Koruma Yasalarına tabi 

olarak belirli türde Kişisel Bilgileri işlememize izin verme tercihlerinize bağlı olarak size farklı 

seviyelerde fiyatlandırma veya ürün ya da hizmetler sunabiliriz.  Tarafımızca Kişisel Bilgilerin 

işlenmesi ile ilgili tercihlerinizin size Ürün ya da Hizmetleri sunma yeteneğimizi etkileyeceği 

durumlarda sizi uyarmayı hedefliyoruz. 

Yerel Yasa Kapsamındaki Ek Haklar (GDPR, Kaliforniya) 

Kişisel Bilgilerin GDPR ya da BK GDPR veya İsviçre yasalarına tabi olan Şirket‘in kontrol ettiği bir 

kuruluş tarafından toplanması ya da işlenmesi durumunda, hakkınızda toplanan Kişisel Bilgilere 

erişme ve bunlar hakkında bilgi edinme ile bu bilgileri kullanımımızın kontrolü için ek bireysel 

haklarınız (Veri Sahibi Hakları) söz konusudur. Ayrıntılara GDPR Gizlilik sayfamızdan 

ulaşabilirsiniz.  

Kaliforniya'da ikamet eden tüketiciler, işletmeler tarafından haklarında toplanan Kişisel Bilgilere 

ilişkin özel haklara sahiptir. Ayrıntılara Kaliforniya Gizlilik Hakları sayfamızdan ulaşabilirsiniz. 

11. ÇOCUKLARIN GİZLİLİĞİ 

Genel olarak web sitelerimiz ve çevrimiçi kaynaklarımız çocuklara yönelik değildir ve sunduğumuz 

çevrimiçi hizmetler 18 yaş ya da üzeri bireylere yönelik olarak tasarlanmıştır. Bir ilaç hakkındaki 

https://www.organon.com/privacy/contact/
https://www.organon.com/privacy/en/ccpa-notice/
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bilgi taleplerine yasalar tarafından izin veriliyorsa, çocuklarda kullanım için endike olsa dahi bir ilaç 

hakkında bilgi talebinde bulunan bireyler, yasalar tarafından aksine izin verilmediği sürece 18 yaş 

ya da üzeri olmalıdır. 

13 yaş altı çocuklardan bilerek ya da geçerli yasalar uyarınca toplamadan önce doğrulanabilir bir 

ebeveyn onayı almadan Kişisel Bilgi toplamayız. Bir ebeveyn ya da vasiyseniz ve çocuğunuz 

hakkında bilgi topladığımızı düşünüyorsanız bilgilerin silinmesini talep etmek için lütfen  

privacyoffice@organon.com adresinden Küresel Gizlilik Ofisi ile iletişim kurun.  

Zaman zaman web sitelerimizin bazılarında ve çevrimiçi diğer kaynaklarımızda çocuklar için isteğe 

bağlı özellikler sunabiliriz. Bu özellikleri sunduğumuzda, çocuklardan herhangi bir Kişisel Bilgi 

toplama, kullanma ya da ifşa etmeden önce doğrulanabilir ebeveyn onayının alındığından emin 

olmak için gerekli adımları atarız. 

12. SORULAR VE ŞİKAYETLER 

Gizlilik Uygulamalarımız hakkında herhangi bir sorunuz ya da endişeniz varsa lütfen s onraki 

paragrafta verilmiş olan iletişim bilgilerini kullanarak bize ulaşmaktan çekinmeyin. Kişisel Bilgilerinizi 

işliyorsak, politikalarımızı izlemediğimize ya da gizlilik haklarınıza saygı duymadığımıza dair 

endişeleriniz varsa Kişisel Bilgilerinizi nasıl işlediğimiz hakkında şikayette bulunma hakkınız vardır. 

Gizlilikle İlgili Endişeleriniz ve Şikayetleriniz için Kiminle İletişim Kurmalısınız?  

 

Bir AEA ülkesinde ikamet ediyorsanız lütfen euprivacydpo@organon.com e-posta adresini 

kullanarak Şirketin AB Veri Koruma Yetkilisi ile iletişim kurun.  

ABD'de ya da AEA dışındaki başka herhangi bir ülkede ikamet ediyorsanız lütfen şu adrese e -posta 

göndererek Küresel Gizlilik Ofisimiz ile iletişim kurun: privacyoffice@organon.com ya da şu adrese 

posta gönderin: Chief Privacy Officer, Organon & Co., 30 Hudson Street, Jersey City, NJ 07302.  

Tatmin edici bir şekilde ele alamadığımız, gizlilik veya veri kullanımıyla ilgili çözüme 

kavuşturulmamış bir endişeniz varsa lütfen https://feedback-form.truste.com/watchdog/request 

adresinden ABD merkezli üçüncü taraf anlaşmazlık çözümü sağlayıcımız (ücretsiz) ile iletişime 

geçin. 

Çalışanlar ve üstleniciler, Şirketimizin Gizlilik Uygulamaları ile ilgili olarak her türlü sorusunu, 

şikayetini ya da endişesini derhal Küresel Gizlilik Ofisine ya da kendi işletme alanları için belirlenmiş 

Ticari Uygulama Yöneticisine iletmeleri gereklidir. 

Herhangi bir Soruyu ve Şikayeti Nasıl İşliyoruz? 

Doğrudan çalışanlardan ya da diğer bireyler ya da hesap verebilirlik kurumları, düzenleyici kurumlar 

ve diğer resmi kurumlar dahil olmak ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere üçüncü taraflar tarafından 

Gizlilik Uygulamalarımız ile ilgili olarak tüm soruları, şikayetleri ya da endişeleri inceleyecek ve 

araştıracağız. Bir veri sahibi ya da tüketici olarak Kişisel Bilgilerinize erişmek, düzeltmek ya da 

silinmesini sağlamak üzere ya da geçerli Veri Koruma Yasaları kapsamında sahip olabileceğiniz 

diğer herhangi bir hakkınızı kullanmak için bizimle iletişim kuruyorsanız, talepte bulunan kişinin 

böyle bir talepte bulunmak için yetkili olup olmadığını doğrulamamız gereklidir. Genellikle talebiniz 

için kullanılan ad ve/veya e-posta adresini kayıtlarımızdaki ve sistemlerimizdeki bilgilerle 

eşleştirmeye çalışırız. Talebinizin niteliğine ve yerel yasalar tarafından belirlenen ek taleplere bağlı 

mailto:euprivacydpo@organon.com
https://feedback-form.truste.com/watchdog/request
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olarak talebiniz üzerine hareket etmek için yasal olarak gerekli olan kesinlik seviyesine ulaşmak için 

ek veri hususlarını doğrulamamız gerekebilir. İletişiminiz bize ulaştıktan sonra kırk beş (45) gün 

içinde ya da ilgili yasa tarafından gerekli kılınmışsa daha erken olarak yazılı bir yanıt vermeyi 

hedefliyoruz. Yanıtımızı kırk beş (45) gün içinde veremiyorsak ve geçerli Veri Koruma Yasaları 

tarafından gerekli kılınmışsa size gecikmenin nedeni ve yanıtımızı ne zaman verebileceğimiz ya da 

talebinizi neden yanıtlayamadığımız ve kararımıza itiraz etmek için herhangi bir başka 

seçeneğinizin olup olmadığı gibi daha fazla bilgi sunacağız.  Başlangıçtaki kırk beş (45) günlük yanıt 

süresini ilave bir kırk beş (45) günlük süre ile uzatabiliriz. 

İdari Mercilere Şikayet Etme ya da Yasal Olarak Telafi Talebinde Bulunma Hakkı  

Kişisel Bilgilerinizin tarafımızca işlenmesi GDPR'ye tabiyse, resmi telafi talebinde bulunmak üzere 

belirli haklarınız söz konusudur. 

Gizlilik Uygulamalarımızın ya da şikayetinizi ele alışımızın GDPR kapsamında bir veri sahibi olarak 

haklarınızı ihlal ettiğini düşünüyorsanız yerel olarak yetkili bir İdari Merciye şikayette 

bulunabilirsiniz. İdari Merciler olarak hareket eden ilgili kurumlar ve adreslerine şuradan 

ulaşabilirsiniz: Üyelerimiz | Avrupa Veri Koruma Kurulu (europa.eu). 

Ayrıca veri sahibi olarak haklarınızı kullanmak için (i) ikamet ettiğiniz  ya da (ii) şikayetinize konu 

olan işleme faaliyetlerini gerçekleştirmekten sorumlu kurumun GDPR ile ilgili olarak tesisinin 

bulunduğu AEA ülkesinin mahkemelerinde dava açabilirsiniz. Şüpheye yer verilmemesi amacıyla 

işbu bildirimdeki hiçbir husus GDPR 79. Madde tarafından özellikle gerekli kılınanlar dışında 

herhangi bir Organon kuruluşu tarafından genel ya da özel yargı yetkisine onay olarak kabul 

edilemez.  

Bir şikayette bulunma ya da dava açma hakkınız ayrıca Kişisel Bilgilerinizin Standart Sözleşme 

Maddeleri yöntemiyle transfer edilmesiyle bağlantılı olarak üçüncü taraf lehtar olarak haklarınızı 

kullanmaya çalışmanız durumunda da söz konusudur. 

13. DİĞER HUSUSLAR, GÜNCELLEMELER 

Web sitemizde güncellenmiş bir bildirim yayınlayarak herhangi bir anda bu bildir imin herhangi bir 

kısmında değişiklik, ekleme ya da silme yapma hakkını saklı tutarız: https://organon.com/privacy. 

Aksi belirtilmediği sürece her türlü değişiklik yayınlandığı anda yürürlüğe girer.  

14. GDPR GİZLİLİK HAKLARI 

GDPR ile Kişisel Bilgilerin işlenmesine dahil olan her türlü işlemin yöntemlerini ve amaçlarını 

belirleyen taraflar ya da bu taraflar adına Kişisel Bilgilerin işlenmesi için daha yüksek bir hesap 

verilebilirlik standardı ortaya konu lmuştur. Diğer hususların yanı sıra GDPR Kişisel Bilgileri belirli 

bir yasal yetki (yasal dayanak) olmadan işlemeyi yasaklar. Yaygın olarak tarafımızca kullanılan 

yasal dayanaklara bir genel bakış aşağıda verilmiştir.  

Kişisel Bilgilerin İşlenmesine Yetki Veren Yasal Dayanak  

• Onay  

https://european-union.europa.eu/select-language?destination=/node/1
https://www.organon.com/privacy
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GDPR'ye tabi olan işletmelerimiz, örneğin iletişim bilgilerini toplamak ya da tanıtım 

materyalleri göndermek gibi pazarlama faaliyetleri için kendilerine ulaşmak amacıyla 

bireylerle doğrudan etkileşim kurduğunda çoğunlukla veri sahiplerinin onayına dayalı olarak 

hareket eder. Örneğin bir kutuyu işaretlemek ya da bireyin Kişisel Bilgilerini işlememize izin 

vermek üzere niyetini açık bir şekilde bize ileten başka herhangi bir yöntemle açıkça ifade 

edilmiş olabilir. Onayınızı her sorduğumuzda bunu net bir şekilde yapmak için çaba 

harcayacak ve onayınızı kayıtlarımızda saklayacağız.  

İkamet ettiğiniz ülkeden sorumlu gizlilik ofisi ile iletişim kurarak dilediğiniz anda onayınızı 

geri çekebilirsiniz. Onayınızı geri çektiğinizi bize bildirmeden önce Kişisel Bilgilerinizi 

işlememiz, ilgili geri çekmeden etkilenemez.  

Sağlıkla ilgili veriler gibi hassas verilerin işlenmesi iç in verilen onaylar spesifik ve açık 

olmalıdır. Hassas verilerin işlenmesi için onayınızı istememiz durumunda, talebimizin 

niteliğini net bir şekilde iletmek için çaba göstereceğiz.  

• Sözleşmelerin Yerine Getirilmesi 

GDPR tarafından bize sizinle ya da sizin talebiniz üzerine bir üçüncü taraf ile bir sözleşme 

hazırlamak ya da akdetmek için gereken kapsamda Kişisel Bilgilerinizi işlememiz için yetki 

verilmiştir. Bu durumun söz konusu olduğu tipik olaylar tedarikçiler ve üstlenicilerimiz ile 

yaptığımız anlaşmalar olmakla birlikte işveren olarak görevimizi yerine getirmek için belirli 

Kişisel Bilgilerin işlenmesi gerekebilir (ör. maaşları ödemek ya da sosyal yardımları 

uygulamak için Kişisel Bilgileri işleriz). 

• Yasal Yükümlülüklere Uyum 

Birçok durumda vergi düzenlemeleri ya da göçmenlik veya sosyal güvenlik yasaları gibi 

çeşitli yasalar ve düzenlemeler sürekli olarak Kişisel Bilgileri işlememizi gerektirir. Ayrıca 

Ürünlerimiz ya da Hizmetlerimizin etkililiği ya da güvenliği ile ilgili belirli olayları düzenleyici 

kuruluşlara bildirmemiz de gerekebilir. Ayrıca soruşturmalar ve yasal süreçler bağlamında 

Kişisel Bilgileri devlet yetkililerine ve üçüncü taraflara ifşa etmemiz gerekebilir.  

• Meşru Çıkarlar  

Çoğu durumda, örneğin işlerimizi geliştirdiğimizde ve büyüttüğümüzde ya da Ürünlerimizi 

veya Hizmetlerimizi pazarladığımızda Şirketin meşru çıkarları için Kişisel Bilgileri işlemek 

üzere yetki sahibi olmamıza dayalı olarak hareket ederiz. Bu yasal dayanağı sizin onayınızı 

almamız mümkün olmadığında ya da buna izin verilmediğinde ve Kişisel Bilgilerin işlenmesi 

için başka herhangi bir yasal yetki söz konusu olmadığında Kişisel Bilgilerin işlenmesi için 

kullanırız. Her halükarda, etkilenen bireylerin gizlilik çıkarlarının korunduğundan emin olmak 

için bir analiz gerçekleştiririz. İşlemenin dayanağı olarak meşru çıkarlarımıza dayalı olarak 

hareket ettiğimizde bir veri sahibi olarak aşağıda özetlenen özel haklarınız söz konusu olur. 

Meşru çıkarlar esaslı olarak sağlıkla ilgili veriler gibi hassas bilgileri asla işlemeyeceğiz. 

• Diğer Yasal Dayanaklar 
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Yukarıda verilmiş olan tarafımızca dayanak olarak kabul edilen en yaygın yasal dayanağın 

yer aldığı sadece bir özettir. Özellikle bilimsel araştırma ve istihdam yasaları alanında, 

bağımsız AB Üye Devletlerinin ulusal yasaları Kişisel Bilgilerin işlenmesi için ilave yasal 

yetkiler sunmaktadır. 

Bireysel Haklar (Veri Sahibi Hakları) 

• Yöntemsel Haklar  

Müşterilerin Kişisel Bilgilerine erişmeleri ve kullanımını kontrol etmeleri için sunulan 

seçeneklere ek olarak GDPR, Bireylere Veri Sahibi Hakları olarak bilinen, Kişisel Bilgileri ile 

bağlantılı belirli haklar sağlar. Hakkınızda herhangi bir Kişisel Bilgiyi işlediğimizi 

düşünüyorsanız (bir Müşteri olup olmadığınıza bağlı olmaksızın), bu formu kullanarak ya da 

faaliyet gösterdiğimiz AEA ülkelerinin dilinde sunulan yerel iletişim sayfamızdaki formları 

kullanarak aşağıda açıklanan haklarınızı kullanabilirsiniz.  

Talebinizi aldıktan sonra bir ay içinde talebinizi yerine getirerek ya da neden daha fazla 

zamana ihtiyacımız olduğunu ya da kısmen veya tamamen talebinizi neden yerine 

getiremeyebileceğimizi açıklayarak bir ay içinde talebinize yanıt vereceğiz. Yanı t süresini 

ilave iki ay daha uzatabiliriz. Yanıt sürecimizin bir parçası olarak talebinizin konusu olan 

Kişisel Bilgilerin ait olduğu bireyin siz olduğunuzu doğrulamamız gerekecektir.  

• Ek Bilgiler ve Erişim Hakları  

Şunları bilme hakkınız vardır: 

❖ Üçüncü taraflardan hakkınızda toplanan Kişisel bilgilerin kaynakları ve  

❖ Kişisel bilgilerinizin paylaşıldığı üçüncü tarafların kategorileri;  

❖ Kişisel Bilgilerinizin profil oluşturma da dahil olmak üzere otomatik karar alma için 

kullanılıp kullanılmadığı ve  

❖ Kişisel Bilgilerinizin henüz GDPR eşdeğeri seviyede veri korumasına sahip 

olmadığı tespit edilmiş AEA dışındaki bir ülkede bulunan bir alıcıya transfer edilip 

edilmediği. Bu durumda transfer edilen Kişisel Bilgilerinizi korumak için aldığımız 

önlemler hakkında sizi bilgilendireceğiz. 

❖ Kişisel Bilgilerin Üçüncü Ülkelerdeki alıcılara aktarılmasını düzenleyen araçların 

(SCC'ler ya da diğer veri transferi belgeleri) kopyalarını denetleme hakkına sahipsiniz. 

Tescilli ya da gizli bilgileri veya ticari sırları korumak üzere diğer tarafların haklarını ya 

da kendi çıkarlarımızı riske atabilecek kapsamda açıklanmalarını önlemek için bu tür 

kopyalar üzerinde gerekli düzenlemeleri yapacağız. 

• Düzeltme Hakkı  

Herhangi bir Müşteri için sunulan seçeneklere ek olarak hatalı ya da tar ihi geçmiş Kişisel 

Bilgilerinizi düzeltmek ya da (sunulmuşsa) bu bilgilere ek yapmak için gerçekleştirilen tüm 

talepleri yerine getireceğiz. 

• Silme Hakkı  

https://www.organon.com/privacy/contact/
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Hakkınızda işlediğimiz herhangi bir Kişisel Bilgiyi silmemizi isteme hakkına sahipsiniz. 

Örneğin ilgili verinin toplandıkları yasal amaçlar için gerekli olmasına devam edilmesi ya da 

bu verilerin silinmesinin diğer tarafların belirli haklarını ihlal etmesi gibi belirli durumlarda bu 

tür bir talebi reddetme hakkımız vardır. 

• İşlemeyi Kısıtlama Hakkı 

Örneğin hakkınızda hatalı bilgileri işlediğimizi iddia ettiğiniz ya da meşru çıkarlarımız esaslı 

olarak Kişisel bilgilerinizi işliyorsak ve bu tür bir işlemeye itiraz ettiğiniz belirli durumlarda 

talebiniz üzerine soruşturmamızı tamamlayana kadar ilgi li işlemeyi kısıtlayacağız. 

• Veri Taşınabilirliği Hakkı 

Talebiniz üzerine, sizin tarafınızdan belirlenmiş başka bir tarafa transfer edilmesini 

sağlamak üzere işlediğimiz hakkınızdaki Kişisel Bilgilerden oluşan makine tarafından 

okunabilir şekilde yapılandırılmış veri setlerini tarafınıza sunacağız.  

• Daha Fazla İşlemeye İtiraz Etme Hakkı 

Belirli durumlarda bilgilerinizin işlenmesi ile size verilen zararın meşru çıkarlarımızdan fazla 

olduğu kişisel durumlarınız olduğunu düşünüyorsanız, hakkınızdaki Kişisel Bilgileri yasalara 

uygun olarak işlememize itiraz etme hakkınız vardır. Bunlar arasında şunlar yer alır: 

❖ Meşru çıkarlar esaslı olarak Kişisel Bilgilerin işlenmesi veya  

❖ Sizin onayınız ya da başka herhangi bir yasal dayanak olmadan bilimsel, tarihi ya 

da istatistiki amaçlarla hakkınızda Kişisel Bilgileri işlememize  yetki veren yasal bir 

maddeye dayalı olarak işleme 

Bu gibi durumlarda sizi korumak için alacağımız ek önlemler ile çıkarlarınızı koruyup 

koruyamayacağımızı tespit edene kadar işleme faaliyetlerini durduracak ve işleme 

faaliyetlerimizi sürdürmeden önce bulgularımız hakkında sizi bilgilendireceğiz.  

• Doğrudan Pazarlama için Kişisel Bilgilerin Kullanılmasına İtiraz Etme Hakkı  

Kişisel Bilgileriniz tarafımızca doğrudan pazarlama için kullanılıyorsa, dilediğiniz zaman bu 

tür pazarlama faaliyetleri ile bağlantılı olarak her türlü profil oluşturma da dahil olmak üzere 

bilgilerinizin bu amaç için kullanılmasını durdurmamızı isteyebilirsiniz.  

• Otomatik Karar Alma ile Bağlantılı Haklarınız 

Sizinle bir sözleşme akdetmek ya da yerine getirmek için gerekli olmadığı veya bu amaçla 

spesifik onayınızı almadığımız sürece sizin için ciddi etkisi olacak kararları sadece otomatik 

karar almaya dayalı olarak yapmayacağız. 

Sadece Kişisel Bilgilerinizin otomatik işlenmesine dayalı olarak, sizin için yasal ya da başka 

herhangi bir ciddi etkisi olacak bir karar almamız durumunda korunmanız için şu haklarınız 

olacaktır: İnsan müdahalesi elde etme, bakış açınızı ifade etme, bir değerlendirmenin 

ardından ulaşılan kararın açıklanması ve bu tür bir karara itiraz etme.  
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21 
 

[Organon] Tescilli 

15. GİZLİLİK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ 

 

Anonimleştirme 

Tek başına ya da başka bilgilerle birlikte bir bireyi tanımlamak, yerini tespit etmek ya da iletişim 

kurmak için Kişisel Bilgileri geri döndürülmez bir şekilde kullanılmaz kılmak üzere Kişisel Bilgilerin 

değiştirilmesi, kırpılması, bozulması ya da başka herhangi bir şekilde değiştirilmesi.  

 

Şirket 

Şirketimizin bir taraf olduğu ortak girişimler hariç Organon & Co., halefleri, bağlı iştirakleri ve dünya 

çapındaki departmanlar. 

 

Kimliksizleştirme 

Genellikle asıl kimlik verileri ayrı tutularak doğrudan ya da dolaylı tanımlayıcıları kaldırma.  

 

Geçerli Yasa 

Şirketimizin faaliyet gösterdiği ya da Kişisel Bilgilerinizin Şirketimiz tarafından ya da adına işlendiği 

herhangi bir ülkede yürürlükte olan geçerli tüm yasalar, kurallar, düzenlemeler ve görüş düzenleri. 

Buna Asya Pasifik Ekonomik İşbirliği ("APEC") Sınır Ötesi Gizlilik Kuralları ("CBPR'ler") de dahil 

olmak üzere şirketimizin onaylandığı ya da sertifika sahibi olduğu tüm gizlilik çerçeveleri de dahildir.  

 

Kişisel Bilgiler 

Bir bireyin kimliğini tespit eden ya da kimliğini tespit etmek, konumunu belirlemek, izlemek ya da 

iletişim kurmak için kullanılabilecek veriler de dahil olmak üzere kimliği tespit edilmiş ya da tespit 

edilebilir bir birey ile ilgili her türlü veri. Kişisel bilgiler hem ad, kimlik numarası ya da benzersiz iş 

unvanı gibi doğrudan kimlik tespit edilebilir verileri hem de doğum tarihi, benzersiz cep telefonu ya 

da giyilebilir cihaz tanımlayıcı, telefon numarası ve ayrıca anahtar ile şifrelenmiş veriler, IP adresi 

ya da hizmetler veya ürünleri sunmak için toplanabilecek herhangi bir kişisel faaliyet, davranış ya 

da tercih gibi dolaylı kimlik tespit edilebilir verileri içerir.  

 

Gizlilik Olayı 

Bir Güvenlik Olayı içerecek şekilde bu Politikanın ya da bir gizlilik veya veri koruma yasasının ihlali. 

Bir gizlilik olayının meydana gelip gelmediği ve Kişisel Veri İhlali olarak yönlendirilmesi gerekip 

gerekmediği Küresel Gizlilik Ofisi, İş Teknolojisi Risk Yönetimi (BTRM) ve Hukuk Departmanı 

tarafından belirlenir. 

 

İşleme 

Toplama, kaydetme, düzenleme, depolama, erişme, uyarlama, değiştirme, ulaşma, başvurma, 

kullanma, değerlendirme, analiz etme, raporlama, paylaşma, ifşa etme, yayma, aktarma, kullanıma 

sunma, eşleştirme, birleştirme, engelleme, silme, kaldırma ya da imha etme dahil ancak bunlarla 

sınırlı olmamak üzere otomatik olarak ya da otomatik olmadan kişiler hakkındaki bilgiler üzerinde 

gerçekleştirilen her türlü işlem ya da işlem seti. 
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Kişisel Veri İhlali 

Kişisel Bilgilerin yanlışlıkla ya da yasa dışı olarak imha edilmesine, kaybedilmesine, 

değiştirilmesine, yetkisiz ifşasına ya da bunlara erişime neden olan bir güvenlik ihlali ya da 

Şirketimizin bunun meydana geldiğine yönelik makul inancı. Erişilen Kişisel Bilgilerin daha sonra 

sadece bu Politika tarafından izin verilen şekilde kullanılması ve ifşa edilmesi koşuluyla Şirketimiz 

tarafından ya da adına Kişisel Bilgilere bu Politikanın ihlal edilmesi amacı taşımadan erişmek bir 

Kişisel Veri İhlali oluşturmaz. 

 

Güvenlik Olayı 

Bir bilgi güvenlik olayı, bilginin güvenliğini etkileme ve ticari faaliyetleri zayıflatma ya da bozma olasılığı 

taşıyan bir ya da daha fazla istenmeyen ya da beklenmeyen bilgi güvenliği olaylarından oluşur. 

 

Hassas Bilgiler 

Kişiler hakkında sağlık, genetik, biyometrik, ırk, etnik köken, din, politik ya da felsefi fikirler ya da 

inançlar, adli geçmiş, hassas coğrafi konum bilgileri, banka ya da diğer finansal hesap numaraları, 

devlet tarafından düzenlenmiş kimlik numaraları, erişkin olmayan çocuklar, cinsel yaşam, cinsel 

yönelim, sendika üyeliği, sigorta, sosyal güvenlik ve işveren ya da devlet tarafından düzenlenen 

diğer sosyal yardımlar dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere yasa tarafından hassas olarak 

tanımlanan bilgiler dahil doğal olarak bireylerin potansiyel zarar görme riskini taşıyan her türlü bilgi. 

 


