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ONAY FORMU 
 
 “Potansiyel Ürün Veya Hizmet Alan Kişi & Temsilcisi & Yakını İçin Hazırlanan Kişisel Verilerin İşlenmesi 
Hakkında Aydınlatma Bildirimi” (“Bildirim”) ile 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 
gereğince, kimlik, iletişim, hukuki işlem gibi Bildirimin 2. maddesinde sayılan diğer kişisel verilerinizin 
ÖZEL AİLEDEN BİRİ EVDE BAKIM HİZMETLERİ MERKEZİ A.Ş. (“Şirket”) tarafından hangi 
amaçla işleneceği, işlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, kişisel veri 
toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi ve Kanun’un 11. maddesinde sayılan diğer haklarınız 
hususlarında bilgilendirilmiş bulunmaktasınız.  

 
Bildirimde sayılan kişisel verilerinizin, Şirketimiz faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla, sunduğu hizmetler 
ve ürünler çerçevesinde aşağıda sayılan amaçlar ile işlenmesine,  
 

• Hizmet üretim ve operasyon süreçlerinin yürütülmesi 
• Tedavi ve bakım süreçlerinin, raporlamalarının yönetimi 
• İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi 
• Şirketin mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerinin yerine getirilmesi 
• Lojistik faaliyetlerin yerine getirilmesi 
• Hizmet sonrası destek hizmetlerinin sunulması 
• Müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi  
• Teklif, sipariş ve ürün tanıtım pazarlama faaliyetlerinin icrası 
• Pazarlama analiz çalışmalarının yürütülmesi (ziyaret çalışmalarının raporlanması) 
• Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi 
• Pandemi süreçlerinin yönetilmesi 
• Bilimsel araştırma ve anketlerin hazırlanması 
• Sağlık sigortası işlemlerinin takibi 

ve yine yukarıda sayılan amaçlarla sınırlı olarak KVKK’nın 4’üncü maddesinde sayılan genel ilkelere ve 8 
ve 9’uncu maddelerinde öngörülen şartlara uymak ve gerekli güvenlik önlemlerini almak kaydıyla, 
mevzuat gereği Sosyal Güvenlik Kurumu, İşkur, Vergi Dairesi, Sağlık Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı gibi 
yetkili kurum ve kuruluşlara, yurt içinde ve yurt dışında yer alan bilgi teknolojileri, bulut bilişim, 
bordrolama ve güvenlik de dahil olmak üzere Şirketimizin destek veya hizmet aldığı iş ortakları, 
tedarikçiler, danışmanlar, mali müşavirler, avukatlar, denetim firmaları ile aşağıda bilgilerini verdiğiniz 
yakınlarınıza sözleşmenin ifası ve yukarıda belirtilen amaç ve hukuki sebeplerle aktarabiliriz. Kanunun 
6/3. ve 28. maddelerinde belirtilen istisnalardan yararlanılarak bilimsel araştırmalar ve bilimsel 
araştırmalara yardımcı olan anket çalışmaları yurtdışına her türlü teknik ve idari tedbir alınarak 
aktarılabilmektedir. Bilmenizi isteriz ki, aktarılan bu veriler, teknolojik ve mevzuatsal açıdan son derece 
güvenli ve yeterli veri koruması bulunan ülkelerde saklanmaktadır. Bu aktarım konusunda “açık 
rızanız” talep edilmektedir.  
 

 


