ÖZEL ANKARA ESTETİK & ORTODONTİ AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI POLİKLİNİĞİ
İNTERNET SİTESİAYDINLATMA METNİ
Özel Ankara Estetik & Ortodonti Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği (“EstOrto”) olarak, 6698 Sayılı Kişisel
Verilerin Korunması Kanunu’nun (“Kanun”) 10’uncu maddesi uyarınca hazırladığımız ve tüm veri
kategorileri ile kişi gruplarınaait olmak üzere kişisel veri işleme faaliyeti hakkında bilgi içeren aydınlatma
metnini kamuoyunun ve ilgili kişilerin bilgilerine sunarız;
MADDE 1: VERİ SORUMLUSU
Kişisel verileriniz, veri sorumlusu sıfatıyla EstOrtotarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.
Veri sorumlusu kavramından anlaşılması gereken; kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen,
veri kayıt sisteminin kurulmasında ve yönetilmesinden sorumlu gerçek veya tüzel kişidir.
Veri sorumlusuyla irtibata geçmek için aşağıdaki kanalları kullanabilirsiniz:
Unvan : Özel Ankara Estetik ve Ortodonti Sağlık Hizmetleri Limited Şirketi
Adres : Kocatepe Mah. Mithatpaşa Cad. No:56/12 Çankaya / ANKARA
Telefon: 0312 435 1 435
E-posta: info@estetikveortodonti.com
KEP : ozelankaraestetikveortodonti@hs01.kep.tr
MADDE 2: İŞLENEN KİŞİSEL VERİLER ve KİŞİSEL VERİLERİN İŞLEME AMACI
https://estetikveortodonti.com/internet sitemizi ziyaret ederek ya da “Online Randevu” ve “Röntgen veya Ağız
Fotoğrafı Gönderimi” formları aracılığı ile aşağıdaki kişisel verileriniz, internet sitesi aracılığıyla randevu
oluşturulması, potansiyel hastaların sağlık durumlarının değerlendirilmesi, hizmet alan kişi ile oluşan hukuki
yükümlülüğün yerine getirilmesi, iletişim faaliyetlerinin yürütülebilmesi, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım
hizmetlerinin yürütülmesi amaçlarıyla işlenmektedir.
Kimlik Bilgileri
İletişim Bilgileri
Görüntüleme Sonuçları

: Ad, Soyad
: Telefon – e-posta
: Röntgen, tomografi ve ağız fotoğrafları

MADDE 3: KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILABİLECEĞİ TARAFLAR VE AKTARMA AMACI
Bu aydınlatma metnine konu kişisel veriler; randevu oluşturulması, potansiyel hastaların sağlık durumlarının
değerlendirilmesi, hizmet alan kişi ile oluşan hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi, iletişim faaliyetlerinin
yürütülebilmesi, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi amaçlarıyla şirket bünyesindeki
hekimler ve görevli personeller ile iş ortakları ile paylaşılabilecek ve aktarılabilecektir.
MADDE 4: KİŞİSEL VERİ TOPLAMA YÖNTEMLERİ VE HUKUKİ SEBEPLERİ
Bu aydınlatma metnine konu kişisel veriler; internet sitemizin ziyaret edilmesi, “Online Randevu” ve
“Röntgen veya Ağız Fotoğrafı Gönderimi” formları aracılığı ile tarafımıza iletilmesi yöntemleri kullanılarak,
meşru menfaatler için veri işlemenin zorunlu olması ile tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi
amacıyla işlenmesi hukuki sebeplerine dayanaraktoplanmaktadır.
MADDE 5: KİŞİSEL VERİLERİN SAKLANMASI VE İMHASI
Bu aydınlatma metnine konu kişisel veriler; https://estetikveortodonti.com/ web sitesinde yer alan “Kişisel
Veri Saklama ve İmha Politikası” kapsamında mevzuat gereği saklanması gereken süreler sonunda öngörülen
şekilde imha edilecektir.
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MADDE 6: İLGİLİ KİŞİNİN HAKLARI
Kişisel verisi işlenen gerçek kişi, EstOrto’ya başvurarak, aşağıda listelenen haklarını kullanabilecektir.
a. Kişisel verinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
b. Kişisel veriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
c. Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını
öğrenme,
ç. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
d. Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
e. Kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
f. Yukarıda yer alan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerinizin aktarıldığı
üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
g. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle tarafınız
aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
ğ. Kişisel verilerinizin Kanun’a aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın
giderilmesini talep etme.
MADDE 7: VERİ GÜVENLİĞİ VE BAŞVURU HAKKI KULLANIMI
Kişisel verileriniz teknik ve idari imkânlar dâhilinde titizlikle korunmakta ve gerekli güvenlik tedbirleri,
teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak olası risklere uygun bir düzeyde sağlanmaktadır.
Kanun kapsamındaki taleplerinizi, https://estetikveortodonti.com/ web adresindeki “Kişisel Verilerin
Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak; Kocatepe Mah. Mithatpaşa Cad. No:56/12
Çankaya / ANKARA adresine bizzat teslim edebilir veya noter kanalıyla gönderebilir,
info@estetikveortodonti.comadresine güvenli elektronik ya da mobil imzalı olarak, kayıtlı elektronik posta
adresi veya sistemimizde kayıtlı elektronik e-posta adresiniz aracılığıyla iletebilirsiniz.Talebinizin niteliğine
göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak başvurularınız sonuçlandırılacaktır; ancak ayrıca
bir maliyet doğması halinde EstOrto’nun Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenecek tarifeye göre
tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.
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