
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI POLİTİKASI

AMAÇ
AND İLAÇ  veri sorumlusu sıfatıyla,  6698 sayılı  Kişisel  Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) kapsamında müşterilerinin,  çalışanlarının,
tedarikçilerinin ve etkileşimde olduğu diğer gerçek kişilerin, kişisel verilerinin korunmasını amaçlamaktadır.

TANIMLAR
AND İLAÇ: AND MEDİKAL SAĞLIK İLAÇ PAZARLAMA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Kişisel Veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi
İlgili Kişi: Kişisel verilerin işlenen gerçek kişi
Veri Sorumlusu: Kişisel verileri işleyen ve işleme yöntemini belirleyen gerçek veya tüzel kişi (AND İLAÇ)
Kanun: 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 1

Kurul: Kişisel Verileri Koruma Kurulu
Aydınlatma: Veri sorumlusu tarafından ilgili kişileri kişisel verileri hakkında bilgilendirme yöntemi
Açık Rıza: Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirmeye dayanan ve özgür irade ile alınan rıza
VERBİS: Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi

KİŞİSEL VERİ İŞLEME İLKELERİ
AND İLAÇ kişisel verilerin işlenmesinde aşağıdaki ilkeleri benimsemiştir.
 Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma.
 Doğru ve gerektiğinde güncel olma.
 Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme.
 İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma.
 İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme.

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME ŞARTLARI
AND İLAÇ, kişisel verileri Kanun’un 5’nci ve 6’ncı maddesinde belirtilen şartlar çerçevesinde işler.

KİŞİSEL VERİLERİN AKTARIM ŞARTLARI
AND İLAÇ, kişisel verileri Kanun’un 8’nci ve 9’ncu maddesinde belirtilen şartlar çerçevesinde yurtiçi ve yurtdışına aktarır.

KİŞİSEL VERİLERİN SİLİNMESİ YOK EDİLMESİ VEYA ANONİM HALE GETİRİLMESİ
AND İLAÇ, kişisel verileri işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde resen veya ilgili kişinin talebi üzerine siler, yok eder
veya anonim hale getirir.

AYDINLATMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ
AND İLAÇ, kişisel verileri elde ettiği anda ilgili kişileri aydınlatma metinleri ile bilgilendirir. Gerekmesi halinde ilgili kişilerin açık rızasını talep
eder.

VERİ GÜVENLİĞİNE İLİŞKİN YÜKÜMLÜLÜKLER
AND İLAÇ kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini  önlemek, kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek ve kişisel
verilerin  muhafazasını  sağlamak  amacıyla  uygun  güvenlik  düzeyini  temin  etmeye  yönelik  gerekli  her  türlü  teknik  ve  idari  tedbirleri
uygulanabilir şartlar çerçevesinde almaktadır.

VERBİS YÜKÜMLÜLÜĞÜ
AND İLAÇ, Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemine (VERBİS) kayıt ve bildirim yükümlülüğü kapsamı dışındadır. 

İLGİLİ KİŞİ BAŞVURULARININ CEVAPLANMASI YÜKÜMLÜLÜĞÜ
AND İLAÇ ilgili kişileri Kanun’un 11’nci maddesi kapsamında sayılan hakları çerçevesinde yaptığı başvuruları en geç otuz gün içinde olumlu
veya olumsuz cevaplar.

KURUL KARARLARINI YERİNE GETİRİLMESİ YÜKÜMLÜLÜĞÜ
Kurul, şikâyet üzerine veya ihlal iddiasını öğrenmesi durumunda resen görev alanına giren konularda yapacağı inceleme sonucunda bir
ihlalin varlığını tespit ederse, hukuka aykırılıkların AND İLAÇ tarafından giderilmesine karar vererek, kararı ilgililere tebliğ eder. AND İLAÇ,
bu kararı, tebliğ tarihinden itibaren gecikmeksizin ve en geç otuz gün içinde yerine getirmeyi amaçlar.

YÜRÜRLÜK
Politikanın yürürlük tarihi 25.04.2022
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