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1. Veri Sorumlusunun Kimliği 
 

İşbu Aydınlatma Metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVK Kanunu”) 10. Maddesi ile Aydınlatma 
Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ uyarınca, veri sorumlusu sıfatıyla 
REMED ULUSLARARASI DESTEK VE DANIŞMANLIK HİZ. TİC. A.Ş. tarafından hazırlanmıştır. Kişisel Verileriniz; veri 
sorumlusu olarak REMED tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir. 

 

2. İşlenen Veri Kategorileri ve Örnek Veri Türleri 
 

İlgili Kişi Üst 
Kategorisi 

Kişisel Veri Üst 
Kategorisi 

Kişisel Veri Alt Kategorisi 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Etikhat 
Bildirimi 
Yapan Kişi 

Kimlik Bilgisi Ad-Soyad 

İletişim Bilgileri E-mail, Telefon 

Lokasyon Bulunulan Ülke, Şehir Bilgisi 

İşlem Güvenliği Etikhat kullanıcı adı ve şifre, web bildirim paneli log kayıtları 

Görsel ve İşitsel Kayıtlar Bildirim ve Şikayet İle İlgili Yapılan Sesli Görüşme Kayıtları, Bildirimlere 
İlişkin Paylaşılan Video Ve Görüntü Dosyaları 

Müşteri İşlem Hizmetin kullanımına yönelik kayıtlar ile müşterinin hizmetleri kullanımı 
için şirketimize yöneltilmiş olan her türlü taleplerin alınması ve 
değerlendirilmesine ilişkin kişisel veriler. 
 

 

3. Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşlenebileceği 
 

Yukarıda belirtilen kişisel verileriniz, bu verileri REMED’e açıklamanıza konu olan ve aşağıda sıralanan ve size hak ve 
menfaatler sağlanması, şirket içi faaliyetlerin sürdürülmesi ve geliştirilmesi amaçları başta olmak üzere aşağıda yer  
verilen amaçlarla doğru orantılı olarak; Kanun’un 4., 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dâhilinde 
işlenebilecektir: 

• İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi 

• İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi/Denetimi 

• Yetkili Kişi / Kurula Raporlama Yapılması 

• Denetim / Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi 

• İş Süreçlerinin İyileştirilmesine Yönelik Önerilerin Alınması Ve Değerlendirilmesi 

• İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi 

• Mal / Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi 

• Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi 

• Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi 

• Talep / Şikayetlerin Takibi 
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4. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği 
Toplanan tedarikçi kişisel verileri; yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda ve bu amaçların yerine 
getirilmesi ile sınırlı olarak; gerçek kişiler ve özel hukuk tüzel kişileri ile hizmet alan firma yetkililerine Kanun’un 

8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve yukarıda belirtilen amaçlarla sınırlı olarak aktarılabilecektir. 

Yurtdışına ise kişisel veri aktarımı yapılmamaktadır. 

 
5. Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri ve Hukuki Sebepleri 

REMED kişisel verileri doğrudan hizmet alan kişinin kendisinden/yetkililerinden/çalışanlarından, Etikhat üzerinden 
yapmış olduğu bildirimlerden, çağrı merkezinden, gönderilen elektronik postalar ve sair iletişim kanalları aracılığıyla 
işitsel, elektronik veya yazılı olarak öğrenilen verileri, Kanun’un 5. ve 6. Maddelerinde belirtilen aşağıdaki hukuki 
sebepler doğrultusunda toplamaktadır: 

 
• Gerekli olduğu durumlarda sizlerden aldığımız açık rızanız 

• Kanunlarda kişisel verilerinizi işlediğimiz sürecin açıkça öngörülmesi 

• Sizlerle bir sözleşme ilişkisi kurmamız veya bu sözleşmeden kaynaklanan ifa yükümlülüğümüz ile doğrudan 

doğruya ilgili olması kaydıyla, sizlere ait kişisel verilerin islenmesinin gerekli olması 

• Hukuki yükümlülüğümüzü yerine getirebilmek için zorunlu olan durumlar 

• Sizlerin kişisel verilerinizi paylaşmanız 

• Sizlerin temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla, sizlerin verilerini işlememizin zorunlu oluşu 

6. Verisi İşlenen İlgili Kişi Olarak Kanun’un 11. Maddesinde Sayılan Haklarınız 
Kişisel verisi işlenen gerçek kişilerin KVK Kanunu’nun 11. maddesi uyarınca sahip olduğu haklar aşağıdaki gibidir; 

 

• Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, 

• Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, 

• Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, 

• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, 

• Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda  yapılan 
işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 

• KVK Kanunu ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren  
sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda 
yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 

• İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir 
sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, 

• Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep  
etme. 

Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile KVK Kanunu’nun 11.  
maddesinde belirtilen haklardan kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi 
https://www.remedetikhat.com.tr/ internet adresinde yer alan “Kişisel Veri Bilgi Alma ve İşlem Talep Formu” 
doldurarak, formun imzalı bir nüshasını REMED ULUSLARARASI DESTEK VE DANIŞMANLIK HİZ. TİC. A.Ş., “Büyükdere 
Cad. No:237 Noramin İş Merkezi Kat:3 D:316 34398 Maslak Sarıyer/İstanbul” adresine kimliğinizi tespit edici belgeler 
ile bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla veya KVK Kanunu’nda belirtilen diğer yöntemler ile gönderebilir, ilgili formu 
remed@hs03.kep.tr adresine güvenli elektronik imza, mobil imza ya da  kvkk@remed.com.tr adresine elektronik posta 
olarak iletebilirsiniz. 

 
Şirketimiz, talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz (30) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. 
Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, tarafımızca Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen 
tarifedeki ücret alınacaktır. 

 
Başvurular Türkçe yapılmalıdır. Başvurularda, ad, soyadı ve başvuru yazılı ise imza, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları  
için T.C. kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası/kimlik numarası, tebligata esas yerleşim yeri veya 
işyeri adresi, varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon veya faks numarası ve talep konusu bulunması 
zorunludur. 

 
 

https://www.remedetikhat.com.tr/
mailto:remed@hs03.kep.tr
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Kişisel veri sahibinin sahip olduğu ve yukarıda belirtilen hakları kullanmak için yapacağı ve kullanmayı talep ettiği hakka 
ilişkin açıklamaları içeren başvuruda; talep ettiği hususun açık ve anlaşılır olması, talep ettiği konunun şahsı ile ilgili 
olması veya başkası adına hareket ediyor ise bu konuda özel olarak yetkili olması ve yetkisini belgelendirmesi, 
başvurunun kimlik ve adres bilgilerini içermesi ve başvuruya kimliğini tevsik edici belgelerin eklenmesi gerekmektedir. 

 

KVK Kanunu kapsamında “Veri Sorumlusu” sıfatıyla bildiririz. 

Saygılarımızla. 

 

REMED ULUSLARARASI DESTEK VE DANIŞMANLIK HİZ. TİC. A.Ş. 
Adres : Büyükdere Cad. No:237 Noramin İş Merkezi Kat:3 D:316 34398 Maslak Sarıyer/İstanbul 
Tel : +90 212 371 07 77 
Faks : +90 212 371 07 01 

Kep Adresi : remed@hs03.kep.tr 
E-Posta                  : kvkk@remed.com.tr 

 

mailto:remed@hs03.kep.tr

