
WORLD MEDICINE GİZLİLİK POLİTİKASI 

 

www.worldmedicine.com.tr internet sitesi (“İnternet Sitesi”) Türkiye’de İstanbul Ticaret 

Odası’na 769365 sicil numarası ile kayıtlı, MERSİS numarası 0814048052400017 olan ve 

kayıtlı merkezi 15 Temmuz Mahallesi Cami Yolu Caddesi WM Plaza No:50 Güneşli 

Bağcılar/İstanbul adresinde bulunan bir anonim şirket olan World Medicine İlaç Sanayi ve 

Ticaret Anonim Şirketi’ne (“World Medicine”) aittir ve World Medicine tarafından kontrol 

edilir.  World Medicine olarak, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ve 6698 sayılı Kişisel 

Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) gereğince, bireylerin temel hak ve özgürlüklerinin, 

özel hayatın gizliliğinin ve kişisel verilerinin korunmasına önem veriyoruz.  Bu çerçevede, 

İnternet Sitesinin ziyaret edilmesi ile birlikte elde edilen verilerinizin gizliliği, güvenliği 

ve verilerin korunması için gerekli olan tüm teknik ve idari önlemleri alıyoruz.    

 

İşbu Gizlilik Politikası ile hangi verilerin neden ve nasıl toplandığı, bu verilerle ne 

yapıldığı ve veri güvenliğinin nasıl sağladığı izah edilmektedir.   

 

Hangi Verilerinizi Nasıl Topluyoruz ve Kullanıyoruz? 

İnternet Sitesi vasıtasıyla kişisel verilerinizi, daha iyi hizmet verebilmek ve kanuni 

yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek amacıyla toplamaktayız.   

İnternet Sitesi’ne erişim ve yapılacak işleme bağlı olarak aşağıdaki  verileriniz 

işlenebilmektedir: 

• Kimlik Bilgisi 

• Doğum Tarihi 

• Cinsiyet 

• İşlem Güvenliği Bilgisi 

• E-posta adresi 

• İkamet edilen ülke 

• Adres 

• Telefon numarası 

• Meslek (Örneğin, ürünlerimize ilişkin bilgi almak isteyen bir sağlık çalışanı 

olunması hali)  

• IP adresi 

• Bilgi Talebi, Ürün Güvenliği ve Yan Etki Bildirimi 

• Hukuki İşlem ve uyum bilgisi 
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• Talep/Şikayet Yönetim Bilgisi  

• Olay Yönetim Bilgisi  

World Medicine, İnternet Sitesi’ne konu hizmetlerin ifa edilmesi için gerekli olabilecek ve 

KVKK ve ilgili tüm mevzuat uyarınca kişisel veri sayılan sair bilgilerinizi toplayabilecektir.  

Kişisel verilerin toplanması ve işlenmesi amacıyla İnternet sitemizde kullandığımız çerezler 

için kullanıcıların açık rızaları alınmakta ve istedikleri zaman rızalarını değiştirebilme olanağı 

sağlanmaktadır. Kullanıcılar çerez yönetim paneli üzerinden, internet sitemizde kullanılan 

çerez çeşitlerini görebilmekte ve tüm çerezler için “açık” veya “kapalı” seçenekleri ile 

tercihlerini belirleyebilmektedir. 

 

World Medicine tarafından kullanılan sosyal medya platformları olan linkedin, instagram, 

twitter, facebook, youtube vb. gibi platformlarda yer alan sosyal medya içeriği ve kullanılan 

özellikleri, ilgili platformun kendi gizlilik politikasına tabidir. Sosyal medya gizlilik politikası 

hakkında bilgi edinmek için lütfen ilgili platformun gizlilik politikalarını dikkatlice okuyunuz.  

İnternet Sitesi vasıtasıyla elde edilen kişisel verileriniz, KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde 

belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde aşağıdaki amaçlarla işlenebilir.  

• İnternet Sitesi’nin geliştirilmesi, kullanım kolaylığının sağlanması,  

• World Medicine’in hizmetlerinin ve ürünlerinin iyileştirilmesinin sağlanması, 

• World Medicine’in hizmetlerini ve İnternet Sitesi’nin kullanımını kullanıcılarının ilgi 

alanlarına göre değiştirmesi, 

• World Medicine’in faaliyetlerini gerçekleştirebilmesi ve hizmetlerinin kesintisiz 

ilerleyebilmesini sağlaması,  

• Kanuni yükümlülüklerini yerine getirebilmesi, 

• Bilgi Talebi, Ürün Güvenliği ve Yan Etki Bildirim süreçlerinin yönetilmesi,  

• Ürün ve hizmetlerin tanıtılması 

Kişisel verilerin işlenmesine ilişkin daha ayrıntılı bilgiye ulaşmak istemeniz halinde KVKK 

Kapsamında Aydınlatma Metni’ni ve Çerez Politikası Aydınlatma Metni’ni inceleyebilirsiniz.  

 

İnternet Sitesi’nde Kullanılan Çerezler (Cookies)  

Bir internet sitesi ziyaret edildiğinde bilgisayara gönderilen küçük metin dosyaları olarak 

adlandırılabilecek olan çerezler; sayfalarda etkili bir şekilde gezinilmesini sağlamak, kullanıcı 

tercihlerini saklamak ve internet sitesi deneyimini artırmayı amaçlamaktadır. Çerezlerin virüs 

olmadığını ve kullandığınız cihaza zarar vermediğini de ayrıca belirtmek isteriz. 
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İnternet Sitesi, World Medicine tarafından yönetilmekte ve kontrol edilmektedir. İnternet Sitesi 

üzerinden paylaştığınız ve/veya topladığımız kişisel verilerinize ilişkin olarak, World Medicine 

veri sorumlusu olarak hareket etmektedir. Birçok internet sitesi gibi bu İnternet Sitesi de 

kullanıcılarına mümkün olan en iyi deneyimi sunmak üzere çerez (cookie) 

kullanmaktadır.   İnternet sitemizde kullandığımız çerezler için kullanıcıların açık rızaları 

alınmakta ve istedikleri zaman rızalarını değiştirebilme olanağı sağlanmaktadır. Kullanıcılar 

çerez yönetim paneli üzerinden, internet sitemizde kullanılan çerez çeşitlerini görebilmekte ve 

tüm çerezler için “açık” veya “kapalı” seçenekleri ile tercihlerini belirleyebilmektedir. 

 

İnternet Sitesi’ne hangi siteden gelindiği ve İnternet Sitesi’nden sonra hangi sitenin ziyaret 

edildiği, kullanıcıların coğrafi konumları, kullanıcının İnternet Sitesi’ne kendi istekleri ile 

vermiş oldukları kişisel bilgiler, İnternet Sitesi üzerinde gerçekleştirilen tercihler, sosyal 

paylaşım sitelerinde İnternet Sitesi ile ilgili hareketler alınabilecek ve işlenebilecektir. İnternet 

Sitesi’ne şayet var ise vermiş olduğunuz bilgileriniz, burada belirlenen amaçlarla Site tarafından 

alınabilir ve işlenebilir. Sosyal paylaşım sitelerinden belirli uygulamalar aracılığıyla veri alınıp 

işlendiğinden, hangi verilerinizin işleneceğinden uygulama için verdiğiniz onay kapsamında 

haberdar olabilirsiniz. 

 

Kişisel Veri Güvenliğiniz için Almış Olduğumuz Tedbirler  

World Medicine, İnternet Sitesi aracılığıyla toplanan verilerin hukuka uygun şekilde işlenmesi, 

işlenen verilerin saklanması ve bu verilerin hukuka aykırı erişimlere, paylaşıma, değişiklik veya 

imhaya, hırsızlık, kaybolma ve suiistimalle karşı korunması yönünden KVKK’nın 12. 

maddesine doğrultusunda gerekli teknik ve idari tedbirleri almaktadır.  

 

KVK Kanunu Kapsamında Veri Sahibi Olarak Haklarınız 

İnternet sitemizi ziyaret etmeniz nedeniyle Şirketimizce elde edilen kişisel verileriniz ile ilgili 

olarak KVKK’nın 11. maddesinde sayıldığı üzere, Şirketimize başvurarak; 

 

a) Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, 

b) Kişisel verileriniz işlenmiş ise 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, 
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e) KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini 

veya yok edilmesini isteme, 

f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere 

bildirilmesini isteme, 

g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle 

aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, 

ğ) Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğranılması hâlinde 

zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz. 

Kullanıcı’nın İnternet Sitesi’ni ziyaret etmesi, çerez kullanımına ve kişisel verilerinin işbu 

politika kapsamında işlenmesine onay verdiği anlamına gelmektedir. 

 

Veri Sorumlusuna Başvuru  

Kişisel verilerinizin işlenmesi ile ilgili hususlarda başvurunuzu Şirketimizin internet sitesinde 

bulunan başvuru formunu doldurup imzalamak ve formda belirtilen yöntemlerden sizin için 

uygun olanı aracılığıyla şirketimize teslim etmeniz gerekmektedir. Form için tıklayınız. 

 

Kişisel veri sahibi dışında bir kişinin talepte bulunması için konuya ilişkin olarak kişisel veri 

sahibi tarafından başvuruda bulunacak kişi adına düzenlenmiş özel vekâletname bulunmalıdır. 

Şirketimize iletilen usulüne uygun talepler en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak 

sonuçlandırılacaktır. Cevabın on sayfadan fazla olması halinde, on sayfanın üzerindeki her 

sayfa için 1 Türk Lirası işlem ücreti alınabilir. Başvuruya cevabın CD, flash bellek gibi bir kayıt 

ortamında verilmesi halinde ise veri kayıt ortamının maliyeti talep edilebilir. Şirket, başvuruda 

bulunan kişinin kişisel veri sahibi olup olmadığını tespit etmek ve talepleri değerlendirmek için 

gerekli görmesi halinde ek bilgi talep edebilir ve başvuruda belirtilen hususları netleştirmek 

adına, kişisel veri sahibine başvurusu ile ilgili soru yöneltebilir. 
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