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İş Ortağı Gizlilik Bildirimi 
 
Bu Gizlilik Bildiriminin kapsamı nedir? 
 
Allergan İlaçları Ticaret Anonim Şirketi (“Allergan”) olarak, kişisel bilgileriniz ve gizlilik hakkınız 
konularında son derece özen ve hassasiyet gösteriyoruz. Bu sebeple; aşağıda açıklandığı üzere, 6698 sayılı 
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda yer alan gerekliliklere ve yükümlülüklere uymak kaydıyla kişisel 
bilgilerinizin işlenmesi amacıyla sizi bilgilendirmek istiyoruz. 
 
Bu İş Ortağı Gizlilik Bildirimi, Allergan’ın Kişisel Verilerinizi nasıl işlediğini açıklar ve Kişisel Verilerini 
bizimle paylaştığınız diğer kişiler hakkındaki Kişisel Verileri kapsayabilir. Diğerleri hakkındaki Kişisel 
Verileri doğrudan bize sunmanız durumunda, öncesinde söz konusu kişilere Kişisel Verilerini 
paylaştığınıza dair bu bildirimin bir kopyasını gönderme ve bu kişilerin rızasını alma yükümlülüğünüz 
bulunur. Bu belge, Kişisel Verilerinizi nasıl ve neden topladığımızı ve kimlerle paylaşabileceğimizi ayrıntılı 
olarak açıklar. Bu Gizlilik Bildirimi aynı zamanda Kişisel Verilere dair haklarınızı açıklar ve elektronik 
olarak veya yazdırılmış kopya halinde saklanan tüm Kişisel Verilerinizi kapsar. 
 
Hakkınızda hangi Kişisel Verileri toplayabiliriz? 
 
Allergan; doğrudan sizin tarafınızdan, halka açık kaynaklardan veya anlaşma yaptığımız üçüncü taraflardan 
gelebilecek Kişisel Verilerinizi toplar ve işler. Kişisel Veriler, sizi tanımlayan veya tanımlamak için 
kullanılabilecek tüm bilgileri içerir.  
 
Hakkınızda işlediğimiz Kişisel Veriler, doğrudan sizin tarafınızdan veya bizimle olan iş ilişkinizin bir 
parçası olarak veya bizimle kurduğunuz etkileşimler sonucu topladığımız verileri içerir. Buna ek olarak; 
sizinle ilgili Kişisel Veriler, halka açık kaynaklardan ve üçüncü taraflardan elde edilebilir.  
 
Sizinle ilgili işlediğimiz Kişisel Veriler aşağıdaki Kişisel Veri kategorilerini içerebilir: 
 

• Ad, soyad, unvan; 
• İş iletişim bilgileri (adres, telefon, e-posta adresi); 
• Şirket/kurum/kuruluş yönetici/yetkililerinin ad, soyad, adres, görev ve uyruk bilgileri, 
• Şirket/kurum/kuruluş hissedarlarının ad, soyad, adres, görev, uyruk ve hisse sahipliği bilgileri, 
• Kontakt kişi olarak bildirilen çalışanların adları ve soyadları, 
• Sunulan referansların adları, soyadları, telefon ve faks numaraları, 
• TC Kimlik numarası (gerçek kişi iş ortaklarının veya tüzel kişi iş ortakları için şirket 

temsilcilerinin, sözleşme imzalanması hâlinde) 
 
Kişisel Verilerinizi nasıl kullanacağız? 
 
Kişisel Verilerinizin İşlenmesinin kapsamına; Kişisel Verilerinizi kaydetme, düzenleme, yapılandırma, 
depolama, uyarlama veya değiştirme, geri alma, başvurma, kullanma, aktarım yoluyla ifşa etme, yayma 
veya erişime açma, hizalama veya birleştirme, kısıtlama, silme veya imha etme dahildir. 
 
Aşağıdaki amaçlar doğrultusunda Kişisel Verilerinizi işleyebiliriz: 
 

• Olası sözleşme imzalanması hâlinde süregelen iş ortaklığı çerçevesinde tedarikçilerin 
faaliyetlerinin Allergan politika ve prosedürlerine uyumunun kontrolü, 

• Allergan tesis, ağ ve sistem güvenliğine yönelik amaçları gerçekleştirmek; 
• Olası güveni kötüye kullanmaların veya ilkelerimiz ve prosedürlerimize uygunsuzlukların 

soruşturulması; 
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• İş ortaklığının Allergan prosedürlerine ve yolsuzlukla mücadele düzenlemelerine uygunluğunun 
belirlenmesi; 

• İş ortaklarımıza ilişkin bilgilerin sistemlerimizde tutulması, 
• Çalışmalarımızı sürdürebilmek için gerekli işlem ve iletişimlerin yürütülmesi. 

Size bildirmemiz ve rızanızı almamız gereken diğer ilave amaçlar için, söz konusu amaçlar doğrultusunda 
Kişisel Verilerinizi işlemeden önce rıza beyanınızı alacağız. 
 
Kişisel Verilerinizi İşlemek için yasal dayanağımız nedir? 
 
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5. ve/veya 6. maddesi uyarınca; yukarıda listelenen spesifik 
amaçlar doğrultusunda Kişisel Verilerinizi işlememizin geçerli yasal dayanağı aşağıdakileri kapsar: 
 

• Rızanıza dayanarak: Rıza vermeniz halinde, sonradan aşağıda “bize nasıl ulaşabilirsiniz” 
kısmında açıklandığı üzere bizimle iletişime geçerek rızanızı geri çekebilirsiniz (veya 
vazgeçebilirsiniz). Rızanızı geri çekmeniz halinde, halihazırda işlenmiş olan Kişisel Verilerinizin 
etkilenmeyeceğini lütfen unutmayın.  
 

• Geçerli kanunlara uygunluk veya bir sözleşmenin uygulanması: İlgili bir kanuna/yönetmeliğe 
uymak adına veya tabi olacağınız sözleşme uyarınca yükümlülüklerimizi yerine getirmek için 
Kişisel Verilerinizi işlememiz gerekebilir. Yasal yükümlülüklerimizi yerine getirmek için Kişisel 
Verilerinizi işlememiz halinde, muhtemelen bu işleme faaliyetine itiraz etme izniniz olmayacaktır 
fakat yasal yükümlülüklerimiz için engel teşkil etmediği sürece genellikle bu bilgilere erişme veya 
inceleme hakkınız bulunacaktır. Tarafı olduğunuz bir sözleşme gereğince yükümlülüklerimizi 
yerine getirmek amacıyla işleme faaliyeti yürütmemiz halinde, bu işlemeye itiraz edemeyebilirsiniz 
veya işleme faaliyetimizden vazgeçmeyi veya işlemeye itiraz etmeyi seçmeniz halinde, bu seçiminiz 
sözleşmeye bağlı borçlu olduğunuz bir yükümlülüğü yerine getirme kabiliyetimizi etkileyebilir. 
 

• Meşru çıkarımız: Aşağıdaki amaçları/faaliyetleri üstlenmeye yönelik meşru çıkarlarımız 
doğrultusunda Kişisel Verilerinizi işleyebiliriz: çalışmalarımızın meşru çıkarlarımız çerçevesinde 
yürütülebilmesi, iş ortaklığının Allergan prosedürlerine ve yolsuzlukla mücadele düzenlemelerine 
uygunluğunun belirlenmesi. Aşağıda “bize nasıl ulaşabilirsiniz” kısmında açıklandığı üzere bizimle 
iletişime geçerek Kişisel Verilerinize yönelik söz konusu işleme faaliyetine itiraz etme hakkına 
sahipsiniz. 
 

Kişisel Verilerinizi kime ve ne zaman ifşa edeceğiz veya paylaşacağız? 
 
Yukarıda açıklanan amaçların gerçekleştirilmesi için gerektiği ölçüde Kişisel Verilerinizi aşağıdaki 
kurumlarla paylaşacağız veya onlara ifşa edeceğiz:  
 

• Aşağıda ele alacağımız üzere, Türkiye'deki veya yurt dışındaki global bağlı ortaklarımız.  
 

• Yasal danışmanlar, bankalar, seyahat acenteleri, sunucular, veritabanları, bulut platformlar gibi iş 
ortakları ve hizmet sağlayıcıları dahil olmak üzere; Kişisel Verileriniz ile ilgili yukarıda tanımlanan 
işleme amaçlarına ilişkin faaliyetleri ve işlevleri gerçekleştiren bizim adımıza hizmet yürütmek 
üzere sözleşme yaptığımız Türkiye'deki veya yurt dışındaki üçüncü taraflar. Söz konusu 
üçüncü taraflarla sözleşme yapmamız halinde, adımıza hareket eden bu üçüncü tarafların onlarla 
paylaştığımız Kişisel Verilerinizin gizliliğini ve güvenliğini korumasını şart koşacağız. Bahsi geçen 
üçüncü taraflar, bize hizmet sunmak, bizim adımıza hizmetler yürütmek veya geçerli kanun veya 
düzenlemelere uymak için gerekenden başka herhangi bir amaçla Kişisel Verilerinizi 
kullanmayacağını veya ifşa etmeyeceğini sözleşmeye bağlı olarak kabul etmek zorundadır.  
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• Devlet kurumları, denetçiler ve yetkililer. Bilgi taleplerine cevaben veya kanunların, 
düzenlemelerin veya endüstri kurallarının gerektirdiği üzere mevzuata ilişkin faaliyetler ile ilgili 
olarak bizimle aranızdaki finansal ilişki ve tarafımızdan size ödenen bedeller dahil olmak üzere 
Kişisel Verilerinizi devlet yetkililerine, denetçilere ve kurumlara açıklayabiliriz.  
 

• Potansiyel ve gerçek üçüncü taraf alıcılar. İşletmemizi satış, birleşme veya şirket alımı yoluyla 
yeniden düzenleme veya elden çıkarma kararı alırsak, Kişisel Verilerinizi mevcut ve muhtemel 
alıcılar ile paylaşabiliriz. Söz konusu tüm alıcılara, Kişisel Verilerinizin bu Gizlilik Bildirimine 
uygun olacak şekilde muamele etmesini şart koşacağız. 

 
Kişisel Verilerinizi uluslararası olarak nasıl aktarıyoruz? 
 
Kişisel Verilerinizi diğer global bağlı ortaklarımıza gerekmesi halinde aktarabiliriz. Allergan bağlı 
ortaklarının adına ve iletişim bilgilerine bu adres üzerinden ulaşabilirsiniz: 
https://www.allergan.com/home. Buna ek olarak; söz konusu bağlı ortaklar Kişisel Verilerinizi diğer global 
bağlı ortaklarımıza da aktarabilir. Bağlı ortaklarımızdan bazıları ve veritabanı konumları, ikamet ettiğiniz 
ülkedeki kanunlara benzer yeterli veri koruma düzeyini sağlamayan ülkelerde bulunabilir. Buna karşın; tüm 
bağlı ortaklarımızda Kişisel Verilerinize, bu Gizlilik Bildirimi ve gizlilik ve veri koruma ilkelerimiz ve 
prosedürlerimize uygun olarak muamele etme şartı aranır.  
 
Kişisel Verilerinizi, yukarıda tanımlanan Kişisel Verileriniz ile ilgili işleme amaçlarına ilişkin faaliyetleri 
ve işlevleri yürütmek üzere bizim adımıza hizmet vermesi için Türkiye'deki veya yurt dışındaki sözleşme 
yaptığımız üçüncü taraflara aktarabiliriz. Üçüncü taraflarımız geçerli kanunlara veya düzenlemelere 
sözleşmeye bağlı olarak uymak zorundadır; buna ilgili yetki kurum sertifikalarıyla veya Standart Sözleşme 
Maddeleri’nin uygulanması ile “yeterliliğin” tespitini içerebilen Kişisel Verileri elde etmek için mevcut 
geçerli bir Kişisel Veri sınır ötesi transfer mekanizmasına sahip olmak dahildir.  
 
Kişisel Verilerinizin sınır ötesi aktarımlar hakkında daha fazla bilgi için lütfen aşağıda “bizimle nasıl 
iletişime geçersiniz” kısmında açıklanan bilgileri kullanarak bizimle iletişime geçin. 
 
Kişisel Verilerinizi nasıl koruyoruz? 
 
Kişisel Verilerinizi kayıp, hırsızlık, kötüye kullanım, yetkisiz erişim, değiştirme, ifşa ve imhaya karşı 
endüstri standardı olan idari, teknik ve fiziksel koruma önlemlerini alıyoruz. Kişisel Verilerinize erişimi, 
yalnızca söz konusu erişime dair meşru bir ticari gereksinim duyan; bizim adımıza hareket eden çalışanlar 
ve üçüncü taraflar ile kısıtlıyoruz. Kişisel Verilerinizi, sadece söz konusu Kişisel Verilerinizi bu Gizlilik 
Bildirimi ile gizlilik ilke ve prosedürlerimiz ile tutarlı olacak şekilde koruyacağına dair yazılı teminatını 
aldığımız, bizim adımıza hareket eden üçüncü taraflara aktarıyoruz. 
 
Kişisel Verilerinizi ne kadar süre boyunca saklıyoruz? 
 
Kişisel Verileriniz, bizimle olan ilişkiniz süresince saklanacaktır. Kurumsal Kayıt Tutma İlkesi uyarınca 
hakkınızda topladığımız Kişisel Verileri, arşivleninceye veya silininceye kadar depolayacak ve 
saklayacağız. Size karşı devam etmekte olan yükümlülüklerimiz olduğunda veya kanunlarca gerektiği 
takdirde, bazı bilgilerin daha uzun süre boyunca saklanabileceğini lütfen unutmayın. 
 
Haklarınız neler? 
 
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. Maddesi uyarınca, aşağıdaki haklara sahipsiniz: 
 

a) Kişisel Verinin işlenip işlenmediğini öğrenme, 
b) Kişisel Verinin işlenip işlenmediğine dair bilgi talep etme,  

https://www.allergan.com/home
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c) Kişisel Verinin işlenmesinin amacını ve Kişisel Verinin bu amaca göre işlenip işlenmediğini 
öğrenme,  

d) Kişisel Verinin ülke içinde veya dışında aktarıldığı üçüncü tarafları bilme, 
e) Kişisel Verinin eksik veya hatalı şekilde işlenmesi halinde düzeltilmesini talep etme, 
f) Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 7. Maddesi uyarınca öngörülen şartlar çerçevesinde 

Kişisel Verinin silinmesini veya imha edilmesini talep etme, 
g) Kişisel Verinin aktarıldığı üçüncü taraflardan (d) ve (e) fıkraları uyarınca gerçekleştirilen işlemlerin 

bildirilmesini talep etme, 
h) İşlenen Kişisel Verinin otomatik sistemler tarafından özel analizi nedeniyle sizin zararınıza 

meydana gelen bir sonuca itiraz etme,  
i) Kişisel Verinin yasaya aykırı işlenmesi sonucu zarar ortaya çıkması durumunda, ortaya çıkan 

zararın telafisini talep etme.  
 

Bu haklardan herhangi birini kullanmak için, lütfen  Ek 1’de  yer alan “Kişisel Veri Başvuru Formu”nu 
doldurarak ve/veya “bizimle nasıl iletişime geçersiniz” kısmında belirtildiği üzere bizimle iletişime geçin. 
Ayrıca; haklarınızın ihlal edildiğini düşünüyorsanız, denetim yetkilisine şikâyette bulunma hakkına 
sahipsiniz (“çözüm yolları” başlığı altındaki detaylara bakınız). 
 
Soru veya sorunlarınız için bizimle nasıl iletişime geçersiniz? 
 
Lütfen aşağıdaki bilgilerden faydalanarak Allergan Yerel Gizlilik Sorumlusu (YGS) ile iletişime geçin.  
 

• Soru sorun; 
• Bir sorun veya şikâyet bildirin; 
• Bir program veya hizmetten vazgeçin ve/veya  
• Yukarıda listelenen haklarınızdan birini kullanın. 

 
Allergan YGS 
Adres  : Dereboyu Cad. Bilim Sokak No: 5 Sun Plaza Kat: 21-22-23 Maslak-Sarıyer 34398 İstanbul 
E-posta : kisiselveriler@allergan.com  
 
Hangi çözüm yollarına başvurabilirsiniz? 
 
Gizlilik ve veri koruma haklarınız ile ilgili daha fazla bilgi almak istediğinizde veya bir sorunu doğrudan 
bizimle çözemiyor ve bir şikâyette bulunmak istiyorsanız, lütfen Kişisel Verileri Koruma Kurumu ile 
iletişime geçin.  
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EK 1 
 

KİŞİSEL VERİ SAHİBİ BAŞVURU FORMU 
 
Kişisel verisi işlenen gerçek kişiler, veri sorumlusuna başvuru hakkına sahiptir.  
 
Kişisel Veri Sahipleri, Kişisel verilerin Korunması Kanununda belirtilen haklarını kullanmak için kimlik 
bilgilerini tespit edecek bilgi ve belgelerle Allergan’a başvurma hakkına sahiptir. Veri Sahipleri, (i) yazılı 
olarak veya (ii) kayıtlı e-posta adresi (KEP) üzerinden, güvenli elektronik imza, mobil imza, Allergan’a 
önceden bildirilen ve Allergan’ın kayıtlarında yer alan e-posta hesabı üzerinden veya (iii) 
https://www.allergan.com.tr/tr-tr/about/contact adresinde belirtilen Başvuru Forumu’nu doldurup 
Allergan’a başvurabilir. Tarafımıza iletmiş olduğunuz olan başvurularınız Kanun’un 13’üncü maddesinin 
2’inci fıkrası gereğince, talebin niteliğine göre talebinizin bizlere ulaştığı tarihten itibaren 30 (otuz) gün 
içinde yanıtlandırılacaktır. Yanıtlarımız ilgili Kanunu’n 13’üncü maddesi hükmü gereğince yazılı veya 
elektronik ortamdan tarafınıza ulaştırılacaktır. 
 
1. BAŞVURU SAHİBİNE AİT BİLGİLER: 

 
Ad – Soyad:  
T.C. Kimlik Numarası / (yabancı ise) Pasaport 
Numarası: 

 

Telefon:  
E-posta (varsa):  
Adres:  

 

2. ŞİRKETİMİZ İLE OLAN İLİŞKİNİZ: 
 
□ Müşteri 
□Ziyaretçi 
□İş ortağı 
□Tedarikçi 
□Sağlık Mesleği Mensubu 

 

□Eski Çalışan, Şirketinizde çalıştığım yıllar: 
…………… 
□Eski Çalışan Aile Bireyi 

□Çalışan adayı (özgeçmiş paylaşımı yaptım) 
Şirketinize başvuru yaptığım tarih: ……………. 
□ Diğer:………… 

 
3. LÜTFEN KİŞİSEL VERİLERİNİZLE İLGİLİ TALEBİNİZİ DETAYLI OLARAK 

BELİRTİNİZ: 
 
AÇIKLAMA 
…………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………. 

https://www.allergan.com.tr/tr-tr/about/contact

