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Verilerin İşlenmesi Ve Aktarılması Hakkında Aydınlatma Metni 
Veri Sorumlusu (KVKK m.10a) 

Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 10. maddesi ile Aydınlatma 

Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri 

sorumlusu sıfatıyla Dermal Klinik Tarafından hazırlanmıştır. 

Kişisel Verilerin İşlenme Amacı (KVKK m.10b) 

İşbu aydınlatma metninin konusu kişisel veri kategorisindeki kimlik bilgileri (Ad, Soyad), İletişim bilgileri 

(Cep Telefonu numarası, e-posta adresi), mesaj içeriği, mesaj konusu ve mesaj içeriğinde belirtmeniz 

durumunda özel nitelikli veri kategorisinde bulunan; sağlık bilgisi verilerinizdir.  

Belirtilen kişisel verileriniz;  

• Sizlere sunulan ürün ve hizmetlere yönelik bilgi sağlamak, 

• İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi 

• İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi/Denetimi 

• Müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi 

• Müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi 

• Pazarlama analiz çalışmalarının yürütülmesi 

• Ürün / hizmetlerin pazarlama süreçlerinin yürütülmesi 

• Söz konusu ürün ve hizmetlerden sizi faydalandırmak için gerekli çalışmaları yapmak, 

• Şirketimiz tarafından sunulan hizmetleri şirketinizin özelliklerine göre özelleştirilerek önermek, 

• Şirketimizin ve Şirketimizle iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğini temin 

etmek, 

• Şirketimizin ticari ve iş stratejilerini belirlemek ve izinli pazarlama faaliyetini yürütmek  

amaçlarıyla yukarıda kategorileri belirtilen kişisel verileriniz toplanmakta ve fiziki ya da elektronik 

ortamda işlenmektedir. 

 

Kişisel Verilerin Aktarımı (KVKK m.10c) 

Kişisel verileriniz, yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilebilmesi ve kanundan doğan yükümlülüklerin 

yerine getirilmesi için gerektiği ölçüde ve bu amaçlarla sınırlı olmak kaydıyla kanundan doğan 

yükümlülüklerimizin yerine getirilebilmesi için hukuki uyuşmazlık yaşanması durumunda avukatlarımıza 

aktarılabilmektedir. 

 

Kişisel Verilerin Yurtdışı Aktarımı (KVKK m.10c) 

İletişim formu vasıtasıyla alınan verileriniz, açık rızanız olması halinde; iletişim formu vasıtasıyla alınan 

verileriniz iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, şirketinize özel teklif ve değerlendirmelerin yapılabilmesi, iş 

faaliyetlerinin yürütülmesi / denetimi amaçları ile bulut üzerinden çalışan uygulamalarının yurt dışında 

bulunan veri merkezlerine (tedarikçilere) aktarılacaktır. 

 

Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi (KVKK m.10ç) 

Kişisel verileriniz tarafınızdan alınan internet sitemizdeki iletişim formu vasıtasıyla toplanmakta ve 

elektronik ve fiziki ortamlarda saklanmaktadır. Yukarıda yer alan kişisel verileriniz, Dermal Klinik 

tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi için ilgili mevzuat ve KVKK’ nın 5’inci 

maddesinde belirtilen; Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, 

sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, ilgili kişinin temel hak ve 

özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için kişisel verilerin 

işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir. 

 

Veri Sahibi Olarak Haklarınız (KVKKm10d) 

Kişisel Verilerin Korunması Kanunun “İlgili Kişinin Hakları” başlıklı 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi, 

“Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” göre Dermal Klinik, Merkez Mah. 

Halaskargazi Cad. Kipman Apt. No:209 Kat:6/C Şişli/İstanbul adresine yazılı olarak veya yalnızca 

sistemimizde kayıtlı olan E-Posta adresimiz üzerinden info@dermalklinik.com.tr adresine iletebilirsiniz. 

https://www.dermalklinik.com/

