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TEDARİKÇİ

AYDINLATMA METNİ

Gizliliğiniz bizim için önemlidir. Aşağıda yer alan aydınlatma metni ile 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması
Kanunu ("KVKK") 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve
Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla Siemens Healthcare Sağlık AŞ. (“Siemens
Healthcare” veya “Şirketimiz”) tarafından hazırlanmıştır.

Siemens Healthcare ile yetkilisi olduğunuz ticari şirket/şahıs şirketi arasındaki ticari ilişki kapsamında kimlik ve
iletişim bilgileriniz, banka hesap numaranız, referanslarınız Siemens Healthcare tarafından toplanmakta,
kaydedilmekte, düzenlenmekte, depolanmakta ve benzer şekillerde işlenmektedir.

Kişisel verileriniz sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin
taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması ve sizinle zaman zaman hizmet almak amaçlı
imzalamış olduğumuz sözleşmeler de dahil olmak üzere tüm hukuki işlemlerdeki yükümlülüklerimizi yerine
getirme hukuki sebebine dayanarak işlenmektedir.

Kişisel verilerinizin elektronik veya kâğıt ortamında işlenme amacı; tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek; mevzuat,
ilgili düzenleyici kurumlar ve diğer otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme
yükümlülüklerine uymak, Şirketimiz kurallarına ve kanunlara ilişkin ihlallerin ve ihlal şüphelerinin incelenmesi
ve bunlarla ilgili işlemlerin yürütülmesi ve bu kapsamda Şirketimiz’in sağlamış olduğu donanım ve yazılım
üzerinden ilgili belgelerin içeriğinin denetlenmesidir.

Yukarıda belirtilen amaçlarla, kişisel verilerin aktarılabileceği kişi / kuruluşlar; Türk Ticaret Kanunu, Vergi Usul
Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği kurum veya kuruluşlar; Maliye Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal
Güvenlik Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu, Kişisel Verileri Koruma Kurumu
gibi kamu tüzel kişileri; doğrudan/dolaylı yurtiçi / yurtdışı hissedarlarımız, bağlı ortaklıklarımız ve/veya
iştiraklerimiz; Siemens Healthcare olarak faaliyetlerimizi yürütmek üzere sözleşmesel olarak hizmet aldığımız,
işbirliği yaptığımız, yurt içi/yurt dışı kuruluşlar ve diğer 3. kişilerdir.

Kişisel veriler sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanabilir.

Kanunun “ilgili kişinin haklarını düzenleyen” 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna
Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” göre Siemens Healthcare Sağlık Anonim Şirketi’nin Yakacık Cad.
No: 111 34870 Kartal, Istanbul – Türkiye Adresine yazılı olarak iletebilirsiniz.

Saygılarımızla,

Siemens Healthcare Sağlık A.Ş.


