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Bu belge Sercotec malıdır. Yazılı izin verilmediği sürece kesinlikle kopyalanamaz. Kâğıt üzerinde mühürsüz kopyası geçersizdir. Çıktı alındığında, “Kontrolsüz 

Kopya”dır. Islak Mavi “Kontrollü Kopya” kaşeli doküman Kalite Güvence’den talep edilir.  

 
İLGİLİ KİŞİ (VERİ SAHİBİ)  

AÇIK RIZA BEYAN FORMU 

Doküman No 

Revizyon Tarih/No 

Yayın Tarihi 

Sayfa No 

: KVK.FR.01 

: 00.00.0000 / 00 

:  01.06.2022 

:  1/1 

6698 sayılı “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” ve “Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi ve Mahremiyetinin Sağlanması 

Hakkında Yönetmelik” gereğince, kişisel verilerimin, özel nitelikli kişisel verilerimin, sağlık verilerimin “Serkan Ertürk , 

Sercotec Dijital Medya (Bundan sonra “Sercotec” olarak anılacaktır.)”‘ya tarafımca sözlü, yazılı ve/veya elektronik 

ortamda verilen kimliğimi belirleyen veya belirlemeye yarayanlar da dahil olmak üzere her türlü kişisel verimin, özel 

nitelikli kişisel verimin, kişisel sağlık verilerimin veri sorumlusu olarak; “Sercotec” tarafından işlenmesine, iş gereği ile 

sağlık hizmeti verebilmesi ve bu hizmetlerin planlaması amacıyla, ilgili mevzuatlar kapsamında paylaşımın gerekli 

olduğu diğer kişi ve kuruluşlar ile paylaşılmasına; kişisel veriler, özel nitelikli kişisel veriler, sağlık verilerimin 6698 sayılı 

“Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” ‘nda ve “Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi ve Mahremiyetinin Sağlanması 

Hakkında Yönetmelik” te tanımlanan kapsamda aşağıda detayları verilen kişisel ve özel nitelikli kişisel verilerin 

işlenmesine, 

Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan; kısmen veya tamamen otomatik şekilde veya veri 

kayıt sisteminin bir parçası olarak otomatik olmayan şekilde işlenen; 

✓ Kişinin kimliğine dair bilgilerin bulunduğu veriler; ad ve soyad, T.C. Kimlik numarası, uyruk bilgisi, anne adı – baba 
adı, doğum yeri, doğum tarihi, cinsiyet gibi bilgileri içeren ehliyet, nüfus cüzdanı ve pasaport gibi belgeler ile vergi 
numarası, Yurtdışı giriş- çıkış bilgileri, SGK numarası, imza bilgileri, taşıt plakası vb. bilgiler, 

✓ Telefon numarası, adres,iletişim bilgileri, e-mail adresi, IP adresi vb. bilgiler, 

✓ Fotoğraf ve kamera kayıtları (Fiziksel Mekân Güvenlik Bilgisi kapsamında giren kayıtlar hariç), kişisel veri içeren 
belgelerin kopyası niteliğindeki belgelerde yer alan veriler vb. bilgiler 

✓ Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’ nun 6. Maddesinde belirtilen veriler (örn. Kan grubu da dâhil sağlık verileri, 
biyometrik veriler vb. bilgiler 

✓ “Sercotec” ’e yöneltilmiş olan her türlü talep veya şikâyetin alınması ve değerlendirilmesine ilişkin kişisel veriler, 

Veri sorumlusu “Sercotec” ’e kişisel verilerimi tamamen özgür irademle vereceğime; özgür irademle verdiğim bu kişisel 
verilerimin 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Kişisel Verilerin İşlenmesi Ve Korunması Hakkında 
Aydınlatma (Bilgilendirme) Formu’nda ve ayrıca Avrupa Birliği Genel Veri Koruma Tüzüğü uyarınca hazırlanan bilgiler 
ışığında işlenmesi, saklanması ve kanuni ya da hizmete ve/veya iş ilişkisine bağlı fiili gereklilikler halinde Aydınlatma 
(Bilgilendirme) Formundada belirtilen kurum ve kişilerle paylaşılması hususunda tereddüde yer vermeyecek şekilde 
aydınlatılmış ve bilgi sahibi olarak açık rızamla  

    (Kişisel verilerinizin işlenmesine yönelik tercihlerinizi belirtiniz.) 

              Kabul Ediyorum    Kabul Etmiyorum   

*Detaylı bilgilere web https://sercotec.net/kanuni-yukumlulukler sitesinden erişebilirsiniz. 
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