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KVK Bilgilendirme Metni
Kişisel Veriler Kanunu hakkında genel bilgilendirme:
6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (bundan sonra KVKK olarak anılacaktır) 24 Mart 2016 tarihinde kabul
edilmiş, 7 Nisan 2016 tarihli 29677 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanmıştır. Labsert Laboratuvar Hizmetleri ve Teknolojileri
San.Tic.Ltd.Şti. ("Şirketimiz", "Labsert") olarak, resmi internet sitemiz olan http://www.labsert.com adresini ziyaret
ettiğinizde siz, ziyaretçilerimize ait kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ikincil
düzenlemelerine (KVK Mevzuatı) uygun olarak işlenmesi ve korunması için azami hassasiyeti göstermekteyiz.
Şirketimizin KVK mevzuatından doğan aydınlatma yükümlülüğü kapsamında siz, ziyaretçilerimizi işbu Erişim İnternet
Sitesi KVK Bilgilendirme Metni ile bilgilendirmek isteriz.
Veri sorumlusu sıfatıyla bilgilendirme:
6698 sayılı KVKK uyarınca ve Veri Sorumlusu sıfatıyla şirketimiz, kişisel verileriniz bu sayfada açıklandığı çerçevede;
kaydedilecek, saklanacak, güncellenecek, mevzuatın izin verdiği durumlarda 3. kişilere açıklanabilecek / devredilebilecek,
sınıflandırılabilecek ve KVKK’da sayılan şekillerde işlenebilecektir.
Kişisel verilerinizin elde edilme ve işlenme yolları ile işlenme amaçları:
6698 sayılı KVKK kapsamında veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem "kişisel verilerin işlenmesi” olarak kabul
edilmektedir. tarafından, resmi internet sitemizi ziyaret etmenizle birlikte başta trafik verileriniz olmak üzere aşağıda
belirtilen kişisel verileriniz beraberinde açıklanan amaçlarla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü bir şekilde elektronik ve fiziki
ortamlarda yazılı olarak, otomatik ve otomatik olmayan yöntemlerle 6698 sayılı KVK mevzuatına uygun olarak Şirketimiz
tarafından işlenmektedir.
Kişisel verileriniz, şirketimiz/ internet sitemiz/ çağrı merkezimiz / tedarikçi firmalar ve bunlarla sınırlı olmamak üzere her
türlü kanallar aracılığıyla her türlü sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar doğrultusunda
Şirketçe sunduğumuz ürün ve hizmetlerin belirlenen yasal çerçevede sunulabilmesi ve bu kapsamda Şirketimizin
sözleşme ve yasadan doğan mesuliyetlerini eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirebilmesi gayesi ile edinilir. Bu hukuki
sebeple toplanan kişisel verileriniz KVK Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları
kapsamında bu metinde belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir

Şirketimize internet sitemiz üzerinden iletişimde bulunmanızı sağlamak, kalite faaliyetlerimiz için şikayet ve geri
bildirimlerinizi almak, memnuniyet düzeyinizi ölçmek için müşteri memnuniyet anketi düzenleyerek iş geliştirme
faaliyetlerimizi düzenlemek.
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Kişisel verilerinizin aktarılabileceği üçüncü kişi veya kuruluşlar hakkında bilgilendirme:
İşbu Bilgilendirme Metninde sayılan kişisel verileriniz, yine bu metinde belirtilen amaçların yanı sıra Şirketimizin ticari
faaliyetlerinin yürütülebilmesi amacıyla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak dış hizmet sağlayıcıları (reklam ajansları, IT
uzmanları, veri tabanı sağlayıcıları, yedekleme ve kurtarma uzmanları vb.) dış hizmet sağlayıcılar ile KVK mevzuatına
uygun olarak paylaşmaktayız.
Kişisel verilerinizi son olarak hukuki sorumluluk ve yükümlülüklerimizi yerine getirmek amacıyla resmi kurum, kuruluşlar
ve yargı makamları ile KVK mevzuatına uygun olarak paylaşmaktayız.
Şirketimiz, internet sitesi aracılığı ile topladığı kişisel verilerinizi yurtdışında mukim üçüncü kişilere aktarmamaktadır.
Kişisel verilerin saklanması ve korunması:
Kişisel verileriniz, Firmamız nezdinde yer alan veri tabanında ve sistemlerde KVKK’nun 12. maddesi gereğince gizli olarak
saklanacak; yasal zorunluluklar ve bu belgede belirtilen düzenlemeler haricinde hiçbir şekilde üçüncü kişilerle
paylaşılmayacaktır. Firmamız, kişisel verilerinizin barındığı sistemleri ve veri tabanlarını, KVKK’nun 12. Maddesi gereği
kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemekle, yetkisiz kişilerin erişimlerini engellemekle, gerekli bilgi
güvenliği önlemlerini sağlamakla mükelleftir. Kişisel verilerin yasal olmayan yollarla başkaları tarafından elde edilmesinin
öğrenilmesi halinde durum derhal, yasal düzenlemeye uygun ve yazılı olarak Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na
bildirilecektir.
Kişisel verilerin güncel ve doğru tutulması:
KVKK’nun 4. maddesi uyarınca şirketimizin kişisel verilerinizi doğru ve güncel olarak tutma yükümlülüğü bulunmaktadır.
Kişisel verileriniz, işbu Bilgilendirme Metni’nde belirtilen işleme amaçları için gerekli olan süre ve her halükarda yasal
düzenlemelerde belirtilen kanuni zamanaşımı süreleri boyunca muhafaza edilmektedir. Anılan sürelerin sona ermesi
halinde Labsert, kişisel verilerinizi siler, yok eder veya anonim hale getirir.
6698 sayılı KVKK uyarınca kişisel veri sahibinin hakları:
6698 sayılı KVKK 11.maddesi gereğince, Kişisel Veri Sahibi’nin bu tarihten sonraki hakları aşağıdaki gibidir: Kişisel Veri
Sahibi, şirketimize (veri sorumlusu) başvurarak kendisiyle ilgili;
- 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,
- KVKK’nun 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
- Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi, yok edilmesi halinde bu işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere de
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,
haklarına sahiptir.Kişisel Veri Sahipleri, sorularını, görüşlerini veya taleplerini aşağıdaki iletişim kanallarından herhangi
birisine yöneltebilir:
Adres: Mahmudiye M. Bahçeler C. Matiat İş Merkezi Kat:5 No:34 Akdeniz - Mersin
E.posta: info@labsert.com
Telefon: 08503034076
Faks: 08502035153
İşbu Bilgilendirme Metni, değişen süreçlerimiz dolayısıyla KVK mevzuata uyum sağlamak amacıyla güncellenebilecektir.
Gerçekleşebilecek güncellemeler için sitemizi ziyaret etmenizi rica ederiz.
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