Dr. NEJAT F. ECZACIBAŞI VAKFI TIP ÖDÜLLERİ
KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ
Kişisel verilerinizin bu Aydınlatma Metni kapsamında işlenmesine ilişkin olarak Dr. Nejat
Eczacıbaşı Vakfı (“Vakfımız”) veri sorumlusu sıfatına sahip olup; kişisel verileriniz
Vakfımız tarafından aşağıda açıklanan çerçevede ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin
Korunması Kanunu (“Kanun”) ile uyumlu olarak işlenir. Kişisel verilerinizin korunmasına
ilişkin daha detaylı bilgiye eczacibasitipodulleri.com İnternet sitesinde bulunan Kişisel
Verilerin Korunması Politikası’ndan ulaşabilirsiniz.
1. Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları:
Kişisel verilerinizi;
 Dr. Nejat Eczacıbaşı Tıp Ödülleri başvurularının toplanması ve Dr. Nejat F. Eczacıbaşı Tıp
Ödülleri Bilimsel Değerlendirme Kurulu üyeleri ile paylaşılması ve Kurul tarafından
değerlendirilmesi,
 Başvurulara ilişkin başvuru sahipleriyle ve başvuru sahibinin birden fazla araştırmacı adına
başvurması halinde bu araştırmacılarla iletişime geçilmesi,
 Başvuru sahiplerinin başvuru kriterlerine sahip olup olmadıklarının tespiti,
 Dr. Nejat Eczacıbaşı Tıp Ödülleri etkinlik ve aktivitelerin planlanması ve icrası,
 Hukuken gerekli işlemlerin/kayıtların bildirimlerin gerçekleştirilmesi, hukuk işlerinin takibi
ve icrası, resmi kurumlarla iletişim,
 Toplantı, davet ve etkinliklerin planlanması, yönetimi ve icrası,
 Talep ve şikâyetlerin alınması, değerlendirilmesi ve sonuçlandırılmasına yönelik talep ve
şikâyet yönetimi faaliyetlerin planlanması ve icrası,
gibi amaçlar (hepsi birlikte “Amaçlar”) kapsamında işleyebilmekteyiz.
2. Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi
Kişisel verileriniz Vakfımız tarafından elektronik ortamlarda toplanmakta ve muhafaza
edilmektedir. Kişisel verileriniz, sizin gönüllü olarak Dr. Nejat Eczacıbaşı ödüllerine
başvurmanız hukuki sebebine dayanılarak toplanmaktadır.
3. Kişisel Verilerinizin Aktarılabileceği Taraflar ve Aktarım Amaçları
Kişisel verileriniz, yukarıda belirtilen Amaçlar kapsamında Eczacıbaşı Holding A.Ş. ve
Değerlendirme Kurulu üyeleriyle, yurtiçindeki iş ortaklarımıza ve ayrıca kanunen gerekmesi
halinde yetkili resmi kurumlara ve/veya özel kişilere, Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen
kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilmektedir.
4. Kişisel Veri Sahibinin Kanun’un 11. maddesinde Sayılan Hakları
Kişisel veri sahipleri olarak;
 Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp
kullanılmadığını öğrenme,




Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini
isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere
bildirilmesini isteme,
 Kanun ve sair mevzuat hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen,
işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin
silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel
verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle
aleyhinize olan bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde
zararın giderilmesini talep etme
haklarınız bulunmaktadır. Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi
http://www.eczacibasitipodulleri.com adresinde yer alan Kişisel Veriler Başvuru Formu ile
Vakfımıza iletmeniz durumunda, talebin niteliğine göre talebiniz en kısa sürede ve en geç 30
(otuz) gün içinde sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde,
Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.

