6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU (KVKK) KAPSAMINDA
MÜŞTERİ AÇIK RIZA BEYANI
Veri sorumlusu, İncekaralar Tıbbi Cihazlar Ticaret A.Ş (Şirket) tarafından, 6698 Sayılı Kişisel
Verilerin Korunması Kanunu’nun (KVKK) ilgili hükümlerine uygun olarak bilginize sunulan,
"Kişisel Verilerinin Korunması Kanunu Kapsamında Müşteri Aydınlatma Metni" çerçevesinde,
kişisel verilerimin; 6698 sayılı “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” gereğince,














Ürün ve hizmetlerimize ilişkin, satış süreçlerinin yürütülmesi kapsamında, teklif ve
katalogların tarafınızla paylaşılması ve müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin
yürütülmesi için,
Ürün ve hizmetlerimize ilişkin pazarlama, reklam ve kampanya süreçlerinin
yürütülmesi, marka yönetimi ve iletişim faaliyetleriyle ilgili bilgilendirmelerin yapılması
(haber, bülten, gazete, röportaj, tanıtım, duyuru, anket, özel/önemli gün kutlamaları,
etkinlik davetiyeleri, mektup, sertifika, kartpostal, kurumsal tanıtım dokümanları) için,
Dijital medya faaliyetleri kapsamında, internet reklamları, şirketimize ait web siteleri ve
sosyal medya platformları üzerinden pazarlama iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi için,
Sponsorluk faaliyetleri, organizasyon/etkinlik yönetimi kapsamında (kongre, fuar,
seminer, sempozyum, workshop, demo, bilimsel ve eğitsel toplantılar) davet ve
etkinliklerin planlanması, duyurulması, yönetimi ve icrası için,
Hediye ve promosyon süreçlerinin yürütülmesi için,
Satış, satış sonrası hizmet ve pazarlama analiz faaliyetleri için yapılacak trafik
ölçümleme, istatistiki analizler, segmentasyon ve profilleme çalışmalarının
yürütülmesi için,
Pazarlama ve tanıtım faaliyetleri kapsamında çerez kullanılması, tercihlerinize ve
kullanıcı alışkanlıklarınıza yönelik size özel ürünlerin sunulması için,
İletişim ve sürdürülebilirlik faaliyetlerinin kurgulanması, marka algı düzeyini artırmaya
yönelik aksiyonların planlanması ve icrası için,
Ürün ve hizmetlerin pazar araştırması faaliyetlerinin planlanması ve icrası için,

kişisel verilerimin (kimlik, iletişim, mesleki deneyim ve unvan, müşteri işlem, görsel ve işitsel
kayıtlar, işlem güvenliği (IP adresi bilgileri), pazarlama) işlenme amacıyla bağlantılı, sınırlı ve
ölçülü olmak üzere kullanılmasına, 20 yıl süre boyunca saklanmasına açık rızam olduğunu
ve bu hususta tarafıma gerekli bilgilendirmenin ve aydınlatmanın yapıldığını, keza, vermiş
olduğum açık rızamı istediğim zaman geri alabileceğim hususunda tarafıma gerekli
bilgilendirmenin ve aydınlatmanın da yapıldığını, ayrıca, Şirket ile paylaşmış olduğum kişisel
verilerimin doğru ve güncel olduğunu; işbu bilgilerde değişiklik olması halinde değişiklikleri
Şirkete bildireceğimi, işbu metni okuduğumu ve anladığımı;



Ticari faaliyetlerinizin yürütülmesi için, hizmet alınan yahut hizmet verilen grup
şirketlerinize, hissedarlarınıza, iştiraklerinize,
Ürün ve hizmetlerinize ilişkin iş faaliyetlerinin yürütülmesi kapsamında, dış kaynaklı
olarak temin edilen hizmetlerin (Acente, ajans, matbaa ve dijital baskı merkezi, anket
firması, organizasyon firması, kongre ve fuar merkezi, güvenlik, nakliye ve kargo,



dağıtım) alınması için, tedarikçilerinize, alt yüklenicilerinize ve hizmet
sağlayıcılarınıza,
Bilgi güvenliği süreçleri, saklama, arşiv ve iş faaliyetlerinin yürütülmesi için, depolama,
arşivleme, bilişim teknolojileri desteği (sunucu, hosting, program, bulut bilişim, web
destek, arama motoru araçları) sağlamak için, yurt içi ve yurt dışı tedarikçilere, alt
yüklenicilere ve hizmet sağlayıcılara,

kişisel verilerimin (kimlik, iletişim, mesleki deneyim ve unvan, müşteri işlem, görsel ve işitsel
kayıtlar, işlem güvenliği (IP adresi bilgileri), pazarlama) aktarılma amacıyla bağlantılı, sınırlı
ve ölçülü olmak üzere kullanılmasına, 20 yıl süre boyunca aktarılmasına açık rızam olduğunu
ve bu hususta tarafıma gerekli bilgilendirmenin ve aydınlatmanın yapıldığını, keza, vermiş
olduğum açık rızamı istediğim zaman geri alabileceğim hususunda tarafıma gerekli
bilgilendirmenin ve aydınlatmanın da yapıldığını,
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