
KİŞİSELLEŞTİRİLMİŞ DESTEK PROGRAMI 

GİZLİLİK BEYANI VE KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ 

Kişiselleştirilmiş Destek Programı’na (“Program”) göstermiş olduğunuz ilgi için teşekkür ederiz.  

İnfogenetik Bilgi Hizmetleri Anonim Şirketi (“İnfogenetik”) olarak, 6698 sayılı Kişisel Verilerin 

Korunması Kanunu (“Kanun”) ve uygulanabilir mevzuat gereğince özel hayatın gizliliğine ve kişisel 

verilerinin korunmasına önem veriyoruz.  Bu gizlilik beyanı ve aydınlatma metni, Program 

kapsamında İnfogenetik’in veri sorumlusu sıfatıyla yürüttüğü veri işleme faaliyetlerine ilişkin olarak 

başvuru sahiplerini, yani sizi (“siz”, “sizi” veya “sizin” olarak da anılabilir), bilgilendirmek amacıyla 

hazırlanmıştır.   

Program kapsamında sizden kimlik bilgileriniz, eğitim bilgileriniz, mesleki bilgileriniz, iletişim ve 

ikamet bilgileriniz, finansal ve gelir durumunuza ilişkin bilgiler ile bu bilgileri doğrulamaya yarayacak 

belgeler talep edilmektedir.  Bu bilgi ve belgeler, Kanun ve uygulanabilir mevzuat gereğince kişisel 

veri niteliği taşıyabilir. Bu kapsamda kişisel verileriniz, sözlü veya yazılı olarak doğrudan sizin 

tarafınızdan sağlanmakta ve otomatik olmayan yöntemlerle ve elektronik ortamlar vasıtasıyla 

otomatik yollarla toplanmaktadır.   

İnfogenetik ile üçüncü kişilere ait kişisel veri paylaşmanız halinde, kişisel verilerin aktarılmasına ilişkin 

olarak aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirilmesi ve kanunda öngörülen açık rıza aranmaksızın 

kişisel verilerin işlenmesine ve/veya aktarılmasına imkan tanıyan şartlardan birinin sağlanmaması 

halinde ilgili kişinin hukuka uygun açık rızasının alınması sizin sorumluluğunuzdadır.  Bu 

sorumluluğunuza aykırı hareket etmeniz halinde İnfogenetik’in uğrayacağı tüm zararların tazminini 

talep hakkı saklıdır.  

Kişisel verileriniz Program kapsamında, vermiş olduğunuz açık rızanıza, bir sözleşmenin kurulması 

veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin 

işlenmesinin gerekli olması ve ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri 

sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebeplerine dayanarak 

işlenmektedir. 

Program kapsamında kişisel verileriniz, Program’ın yürütülmesi, Program kapsamında sizinle 

İnfogenetik arasındaki sözleşmenin kurulması ve ifası, Program kapsamında başvuruların 

değerlendirilmesi, değerlendirme sonuçlarının bildirilmesi ve sizinle iletişime geçilmesi, hizmetlerin 

sunulması, tanıtım ve pazarlama faaliyetlerinin yürütülmesi, verilerin saklanması, korunması ve 

güvenliğinin sağlanması, yasal hakların kullanılması, hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi, 



süreçlerin verimliliğinin ve kalitesinin artırılması, süreçlerin hukuki uyumluluğun sağlanması ve 

denetlenmesi amacıyla işlenmektedir. 

Kişisel verileriniz, üçüncü kişi hizmet sağlayıcılarımız, grup şirketlerimiz, kamu kurum ve kuruluşları, 

idari ve adli makamların dahil olduğu alıcı gruplarına Program’ın yürütülmesi, Program kapsamında 

sizinle İnfogenetik arasındaki sözleşmenin kurulması ve ifası, Program kapsamında başvuruların 

değerlendirilmesi, değerlendirme sonuçlarının bildirilmesi ve sizinle iletişime geçilmesi, hizmetlerin 

sunulması, tanıtım ve pazarlama faaliyetlerinin yürütülmesi, verilerin saklanması, korunması ve 

güvenliğinin sağlanması, yasal hakların kullanılması, hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi, 

süreçlerin verimliliğinin ve kalitesinin artırılması, süreçlerin hukuki uyumluluğun sağlanması ve 

denetlenmesi amacıyla aktarılmaktadır.  Kişisel verilerinizin İnfogenetik tarafından saklandığı 

sistemlerin alt yapısı ve sunucuları yurt dışında yer alabilmektedir.  Ayrıca kişisel verilerinizin 

aktarıldığı alıcı grupları, onların bağlı ortaklıkları, alt yüklencileri, üçüncü kişi hizmet sağlayıcıları 

ve/veya onların kullandığı sistemlerin de bir kısmı yurt dışında yer alabilmektedir. 

İnfogenetik, kişisel verilerinizi, Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak işleme amacı 

dahilinde işleyeceğini ve kişisel verilerinize hukuka aykırı erişimin önlenmesi için gerekli tüm makul 

güvenlik önlemlerini alacağını, yasal saklama süreleri ve veri saklama ve imha politikasında belirlenen 

sürelerle sınırlı olmak üzere saklayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. 

Kanun’un 11. Maddesinde belirtilen haklara sahip olduğunuzu hatırlatmak isteriz.  Sorularınızı, 

görüşlerinizi ve yasal haklarınız kapsamında tüm taleplerinizi internet sitemizde yer alan iletişim 

kanalları ve privacy@infogenetik.com e-posta adresi üzerinden İnfogenetik’e iletebilirsiniz. 

mailto:privacy@infogenetik.com

