
SES İŞİTME CİHAZLARI SAN.VE TİC.A.Ş. 

ÖZEL NİTELİKLİ KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN 

AÇIK RIZA BEYANI 

İşbu “Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Açık Rıza Beyanı” (“Rıza Beyanı”), 6698 Sayılı 
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) hükümleri doğrultusunda ve  Ses İşitme Cihazları San.ve 
Tic.A.Ş bünyesinde işlenecek olan özel nitelikli kişisel verileriniz ve bu verilerin işleme gerekçesi ile 
amaçları hakkında tarafınızı bilgilendirmek ve bilgilendirmeye dayalı olarak rızanızı temin etmek 
amacıyla hazırlanmıştır. 

1. Açık Rızanıza İstinaden İşlenecek Özel Nitelikli Verileriniz 

Yasal zorunluluk nedeniyle Şirketimizce arkalı ve önlü fotokopisini/görüntüsünü temin ettiğimiz nüfus 
cüzdanı veya ehliyet gibi kimlik belgelerinizin üzerinde yer alan ve aşağıda belirtilen verileriniz. 

Nüfus Cüzdanı Üzerinde Yer Alan  

Kan Grubu Bilgisi     

Mensup Olunan Din Bilgisi    

Sürücü Belgesi Üzerinde Yer Alan  

Kan Grubu Bilgisi     

Kullanılan Cihaz ve Protez Bilgisi   

 

2. Özel Nitelikli Verilerinizi İşlememizin Hukuki Gerekçesi  

Tıbbı Cihaz Yönetmeliği , Ismarlama Protez ve Ortez Merkezleri ile İşitme Cihazı Merkezleri 
Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ve diğer mevzuat 
kapsamında, tıbbi cihazların, usulüne uygun olarak tedariki, kurulumu, muhafazası, bakımı ve 
amacına uygun olarak kullanımı ile ilgili hizmetlerinin verilebilmesi ve bunlara dair işlemlerin 
yerine getirilmesi, yürütülmesi ve geliştirilebilmesi için gerçek kişilerin kimlik bilgilerini temin etme, 
bu bilgilerin doğruluğunu nüfus cüzdanı/ehliyet gibi kimlik belgeleri üzerinden teyit etme, yetkililerce 
istenildiğinde sunulmak üzere teyide esas kimlik belgelerinin fotokopilerini veya ekran görüntülerini alma 
ve bunları ilgili kişi ile yapılan işlemin tamamlanmasının ardından 10 yıl süre ile muhafaza etme 
yükümlülüğü bulunmaktadır.  

İşbu Açık Rıza Beyanı’nın 1’inci maddesinde belirtilen özel nitelikli kişisel verilerinizin işlenecek ve 
saklanacak olmasının temel gerekçesi yukarıda ifade edilen yasal zorunluluktur.  

Özel nitelikli verilerinizin işlenmesinin diğer hukuki sebepleri ise KVKK m.5/2 uyarınca; a) Şirketimizin 
mevzuattan kaynaklanan raporlama ve yetkili mercilerle bilgi paylaşma yükümlülüklerinin ifası için 
zorunlu olması, b) Şirketimiz ile aranızdaki sözleşmelerden kaynaklanan hak ve alacaklarımızın 
korunması, kullanılması ve tesisi için zorunlu bulunması, c) Açık rızanın bulunması şeklindedir.   

 

 
 

 

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2013/09/20130924.htm
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2013/09/20130924.htm


3. Özel Nitelikli Verilerinizi İşleme Amacımız 

İşbu Açık Rıza Metninde belirtilen özel nitelikli kişisel verileriniz; Şirket faaliyetlerinin Sağlık Bakanlığı  
ve SGK mevzuatına uygun yürütülmesi için gerekli aksiyonların alınması ve kurgulanması, kimlik 
doğrulama faaliyetlerinin yürütülmesi, yetkili kamu ve özel hukuk kişilerine mevzuat kapsamında bilgi 
verilmesi amaçları ile sınırlı olarak işlenecektir.  

4. Özel Nitelikli Verilerinizi Aktarabileceğimiz Kişi ve Kurumlar 

İşbu Açık Rıza Metninde belirtilen özel nitelikli kişisel verileriniz yukarıda belirtilen veri işleme amaçları 
kapsamında; Sağlık Bakanlığı ve SGK gibi ilgili mevzuat hükümlerine göre Şirketimizden bilgi ve belge 
almaya yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına, kanunen yetkili kılınmış kamu tüzel kişiliklerine, ilgili 
mevzuat hükümlerine göre Şirketimizden bilgi ve belge almaya yetkili özel hukuk kişilerine (Bağımsız 
Denetçi, Avukat) ve talep edilmesi halinde adli makam veya kolluk kuvvetlerine Kanun’un kişisel 
verilerin aktarılmasına ilişkin 8. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde 
aktarılabilecektir. Şirketimiz tarafından hiçbir şekilde yurtdışına kişisel veri aktarımı yapılmamaktadır.  

5. Veri Sahibi Olarak Haklarınız 

Kişisel veri sahibi olarak Kanun’un 7. ve 11. maddesi uyarınca haklarınızı web sitemizde yer alan 
https://www.ses.com.tr/tr/page/Kisisel-Verilerin-Korunmasi-ve-islenmesi adresinden öğrenebilir ve 
taleplerinizi Şirketimize iletebilirsiniz. Aynı adresten, kişisel verilerin korunması ve işlenmesine ilişkin 
daha detaylı bilgilerin yer aldığı “SES  İŞİTME CİHAZLARI SAN.VE TİC. A.Ş. Kişisel Verilerin 
Korunması ve İşlenmesi Politikası” ile “KVKK Aydınlatma Metni’ne de ulaşabilirsiniz.   

6. Rıza Beyanının Hukuki Mahiyeti ve Sonuçları 

İşbu Açık Rıza Beyanını imzalamanız halinde 1’inci kısımda belirtilen özel nitelikli verilerinizin 
işlenmesine ilişkin “Açık Rıza”nız alınmış addolunacak ve kişisel verileriniz Rıza Beyanında açıklanan 
amaçlar ile sınırlı olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu hükümleri çerçevesinde 
işlenebilecek ve aktarılabilecektir.    

Muvafakatinizi geri almak istemeniz halinde ilgili talebinizi ya da sorularınızı kvkk@ses.com.tr adresine 
mail atarak iletebilirsiniz.   

SES İŞİTME  CİHAZLARI SAN.VE TİC. A.Ş tarafından işbu Rıza Beyanı Metninin 1. 
maddesinde belirtilen özel nitelikli kişisel verilerimin işbu Rıza Beyanında açıklanan işleme 
amaçları ile sınırlı olmak üzere işlenmesine, kanun ve sair mevzuat uyarınca yetkili kurum ve 
kişiler ile paylaşılmasına, hiçbir baskı altında kalmadan ve açık biçimde muvafakat ettiğimi;  

       Kabul ve beyan ediyorum       Kabul etmiyorum     

İmza 

 

 

Veri Sahibinin 

Adı Soyadı :  

Tarih :   

 

 

https://www.ses.com.tr/tr/page/Kisisel-Verilerin-Korunmasi-ve-islenmesi
mailto:kvkk@ses.com.tr

