ANADOLU SAĞLIK MERKEZİ
TIBBİ İKİNCİ GÖRÜŞ HASTA AYDINLATMA METNİ
1.
VERİ SORUMLUSU
Kişisel verileriniz veri sorumlusu sıfatıyla Anadolu Eğitim ve Sosyal Yardım Vakfı Sağlık Tesisleri İktisadi İşletmesi
(“Hastane” veya “Anadolu Sağlık Merkezi”) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”)
uyarınca aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.
2.
KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMACI VE HUKUKİ SEBEBİ
Sağlık durumunuza ilişkin olan bilgileriniz de dahil olmak üzere kişisel verileriniz, aşağıda yer alan amaçlarla, ve bu
amaçların yanlarında belirtilen Kanun’un 5. ve 6. maddelerindeki hukuki sebeplere dayalı olarak toplanmakta ve
işlenmektedir.
Hukuki Sebep
Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan
doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin
taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli
olması şartına dayalı olarak

Kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik,
tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin
yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının
planlanması ve yönetimi şartına dayalı olarak

Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine
getirebilmesi için zorunlu olması şartına dayalı
olarak

Amaç
Hastane nezdindeki sağlık personeli tarafından ikinci
tıbbi görüş taleplerinizin alınması
Tıbbı görüş taleplerinizin değerlendirilmesi ve bunların
doğru hastane personeline yönlendirilmesi
Hastane nezdindeki sağlık personeli tarafından ikinci
tıbbi görüş taleplerinizin alınması
Tıbbı görüş taleplerinizin değerlendirilmesi ve bunların
doğru hastane personeline yönlendirilmesi
Tıbbi ikinci görüş talebinizin yerine getirilmesi ve tıbbi
görüşlerin oluşturulması
Randevu taleplerinizle ilgili tarafınızla iletişime
geçilmesi
Hasta istem raporlarının oluşturulması
Mevzuattan kaynaklanan hasta dosyası saklama
yükümlülüklerinin yerine getirilmesi.

3.
KİŞİSEL VERİLERİNİZİN AKTARILDIĞI TARAFLAR VE AKTARIM AMAÇLARI
İkincil görüş süreçleri kapsamında bizlerle paylaştığınız kişisel sağlık verileriniz, rızanız olmaksızın herhangi bir
üçüncü tarafa aktarılmayacaktır ve yalnızca Hastane nezdinde işlenecektir.
İkinci görüş talebiniz kapsamında bizlerle sağlık raporları, test sonuçları gibi sağlık kayıtlarınızı paylaşmanızı rica
edebiliriz. Bu bilgilerin paylaşılması esnasında kargo ya da elden teslim gibi fiziki aktarımlar tercih edilebileceği gibi
elektronik yöntemler de tercih edebilirsiniz. Bu gibi durumlarda, tercih edilen aktarım yöntemine göre kişisel
verilerinizin yurt dışındaki sistemler üzerinden aktarılması söz konusu olabilir. Dolayısıyla, açık rızanızın varlığı
halinde sağlık durumunuza ilişkin özel nitelikli kişisel verileriniz dahil, kişisel verileriniz Hastane nezdindeki sağlık
personeli tarafından tıbbi görüş verilmesi amacıyla yurt dışında mukim WhatsApp LLC.’ye ve WeTransfer B.V
üzerinden elde edilebilecektir.
4.
KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLANMA YÖNTEMİ
Kişisel verileriniz Hastanemiz tarafından yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi amacıyla ve elektronik
ortamda doldurulan matbu formlar, çağrı merkezimiz, telefon, SMS, e-posta, CD, Hastane içinde kullanılan sistemler
ile, belge gönderiminde tercih ettiğiniz sistemler doğrultusunda, WhatsApp ve WeTransfer uygulaması vasıtasıyla
toplanmaktadır.
5.
İLGİLİ KİŞİ OLARAK KANUN’UN 11. MADDESİNDE SAYILAN HAKLARINIZ
Kişisel verilerinize ilişkin olarak Kanun’un 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz:
•
Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
•
Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
•
Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
•
Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
•
Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda
yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
•
Kanun’a ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren
sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda
yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
•
İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun
ortaya çıkması durumunda buna itiraz etme,
•
Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini
talep etme.
Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı, ASM-veri-sahibi-basvuru-formu.pdf (anadolusaglik.org) den
ulaşabileceğiniz Anadolu Eğitim ve Sosyal Yardım Vakfı Sağlık Tesisleri İktisadi İşletmesi Veri Sahibi Başvuru
Formu ’nu doldurarak Hastanemize iletebilirsiniz. Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde
başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel
Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.
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