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Nova Med GmbH (“Şirket/Nova Med”) olarak, siz değerli çalışanlarımızın,
iş ortaklarımızın, hizmet sağlayıcılarımızın, ve bizimle herhangi bir şekilde temas
ederek herhangi bir kişisel verisini bize bırakmış olan tüm ilgili kişilerin bilgilerini
titizlikle muhafaza etmekteyiz. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun
kişisel verilerin korunması amacıyla veri sorumlularına yüklediği yükümlülüklerin
doğru ve eksiksiz bir şekilde yerine getirilebilmesi için gerekli tüm teknik ve idari
tedbirler tarafımızca alınmış olup, bütün birimlerimiz ve bu birimlerde çalışan
personelimizin ilgili tedbir ve yükümlülüklere uyması için gerekli politikaları
yürürlüğe koymuş bulunmaktayız. Aşağıda kurumumuzda yürürlüğe konulan
Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikamızı sizlerle paylaşıyoruz.
Bu bağlamda; tarafımızla paylaşılan kişisel veriler bakımından ilgili mevzuat
ve ilgili kurum politikamıza uyacağımızı bildirir, aynı nedenle sizlere hukuka uygun
olarak herhangi bir nedenle aktarılabilecek olan kişisel verilerin, büyük bir titizlikle
ve ilgili mevzuatın öngördüğü şekilde, tarafınızdan yüksek veri güvenlik
standartlarında muhafaza edilmesi ve herhangi bir hukuki dayanağı bulunmadan
üçüncü kişiler ile paylaşılmaması gerektiğini hatırlatmak isteriz. Konu ile ilgili tüm
öneri ve görüşler tarafımızca değerlendirilecek olup, tarafımıza iletilen tüm
görüşlerin bizler için büyük önem arz ettiğini belirtmek isteriz.

Saygılarımızla,
Nova Med GmbH
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1. Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikasının Amacı
İşbu Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası ile KVKK’ya uyum süreci
kapsamında önem arz eden düzenlemelerin, tedbirlerin ve gerekliliklerin
tamamının Nova Med bünyesinde benimsenmesinin sağlanması amaçlanmaktadır.
Bu kapsamda, işbu Politika, Nova Med bünyesindeki her bireyin KVKK ve ilgili
mevzuat tarafından ortaya konulan kuralları somut olarak nasıl uygulayacaklarına
ilişkin yol gösterici bir nitelik taşıdığı gibi, çalışanlarımıza, iş ortaklarımıza, hizmet
sağlayıcılarımıza ve bizimle herhangi bir şekilde temas ederek herhangi bir kişisel
verisini bize bırakmış olan tüm ilgili kişilere de KVKK politikalarımız hususunda bilgi
verici ve aydınlatıcı nitelik taşımaktadır.

Şirket bu amaç ve doğrultuda, işbu Politika’ya uyum için gerekli düzenlemeleri
yapmakta ve periyodik olarak Politika’ya uyum konusunda iç denetim
mekanizmalarını işleterek Politika’ya uygunluğun devamlılığını sağlamaktadır. İşbu
Politika dâhil olmak üzere, ilgili düzenlemeler ve iç denetim mekanizmaları KVKK
ve ilgili mevzuata uygun olarak hazırlanmış olup; Nova Med, kişisel verilerin
korunması kapsamında iç düzenleme olarak çeşitli yönerge ve talimatlar
düzenlemiş ve yürürlüğe koymuştur. Söz konusu düzenlemeler; Özel Nitelikli
Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası, Kişisel Verileri Saklama ve İmha
Politikası, Acil Durum Yönergesi, Kişisel Verileri Koruma Komisyonu’nun Görev ve
Yetkilerine İlişkin Yönerge, Başvurularda İzlenecek Yöntem Yönergesi, Bilgi
Güvenliği Yönergeleri ve Dosyalama ve Arşiv Talimatı’ndan oluşmaktadır.

2. Tanımlar
KISALTMA

TANIM

Açık Rıza

Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür
iradeyle açıklanan rıza.

İlgili kişi

Kişisel verisi işlenen gerçek kişi

İmha

Kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale
getirilmesi.

KVKK

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu.

Kişisel veri

Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü
bilgi.

Kişisel verilerin
anonim hale
getirilmesi

Kişisel verilerin başka verilerle eşleştirilse dahi hiçbir surette
kimliği
belirli
veya
belirlenebilir
bir
gerçek
kişiyle
ilişkilendirilemeyecek hale getirilmesi.

Kişisel verilerin
işlenmesi

Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da
herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla
otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi,
depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden
düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde
edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının
engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü
işlem.

Kişisel verilerin
silinmesi

Kişisel verilerin ilgili kullanıcılar için hiçbir şekilde erişilemez ve
tekrar kullanılamaz hale getirilmesi işlemi.

Kişisel verilerin yok
edilmesi

Kişisel verilerin hiç kimse tarafından hiçbir şekilde erişilemez,
geri getirilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilmesi işlemi.

Kurul

Kişisel Verileri Koruma Kurulu

Politika

Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası
Nova Med GmbH Vertriebsgesellschaft

Kurum

Für Medizinischtechnische Gerate
Und Verbrauchsartikel Almanya
Antalya Serbest Bölgesi Merkez Şubesi

Adres :

Liman S B Mah., 4.Sok., No: 16 Konyaaltı, Antalya/TÜRKİYE
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Veri sorumlusu

Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri
kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu
olan gerçek veya tüzel kişi

3. Politika’nın Uygulanması ve Değiştirilmesi
Politika, Şirketin Yönetim Kurulu tarafından yürürlüğe koyulmuş olup, uygulanması
Yönetim Kurulu/ Genel Müdür tarafından görevlendirilen Kişisel Verileri Koruma
Kurulu tarafından takip edilir.
Nova Med, Politika’yı ve Politika’ya bağlı olarak düzenlenen sair iç düzenleme ve
belgeleri, KVKK’ya uygun olmak ve kişisel verilerin Anayasa’ya ve kişilik haklarına
uygun olarak daha iyi korunması şartı ile değiştirme hakkına sahiptir.

4. Politika’nın Kapsamı ve Değiştirilmesi
İşbu Politika, iş ortaklarımızın, hizmet ve servis sağlayıcılarımızın, çalışanlarımızın
ve bizimle çözüm ortaklığı içinde çalışan şirketlerin müşterileri ve çalışanlarının ya
da diğer kişilerin otomatik veya herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak
kaydıyla otomatik olmayan yollarla işlenen tüm kişisel verilerin korunmasını
amaçlar ve bunlara ilişkin düzenlemeleri içerir.
Bu kapsamda, KVKK ve sair mevzuat kapsamında belirlenen ilkeler doğrultusunda
verilerin işlenmesi ve korunması bakımından gerekli her türlü idari ve teknik tedbir
Nova Med tarafından alınmakta, Şirket çalışanlarının farkındalığının sağlanması
için gerekli eğitimler verilmekte, iç denetim mekanizmaları kurulmakta ve
işletilmekte, gerek Kurum çalışanları veya çalışan adayları için gerekse stajyerler
ve stajyer adayları için ilgili uyum süreçleri işletilmekte ve KVKK kapsamındaki
gerekli bildirimler ve uyarılar yapılmaktadır. Politika, tüm bu önlem ve eylemlerin
içeriğini belirlemekte ve uygulanma usullerini tayin etmektedir. Bu bağlamda ifade
etmek gerekir ki, Nova Med , KVKK’nın getirdiği bütün sorumluluklara ve
yükümlülüklere de uygun davranmayı taahhüt etmektedir.

5. Kişisel Verilerin İşlenmesi İle İlgili Temel Kurallar
Nova Med, aşağıda ifade edilen ilke ve kurallar çerçevesinde kişisel verileri
işlemektedir;
a) Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma: Şirket, topladığı ya da
kendisine diğer üçüncü kişilerden gelen kişisel verilerin kaynağını sorgular ve
bunların hukuka uygun ve dürüstlük kuralları çerçevesinde elde edilmesine
önem verir.
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b) Doğru ve gerektiğinde güncel olma: Şirket, bünyesinde bulundurduğu
bütün kişisel verilerin doğru ve güncel olmasına, yanlış bilgi içermemesine ve
nihayet kişisel verilerde değişiklik olduğu takdirde bunları kendisine iletildiği
anda ivedilikle güncellemeye önem verir.
c) Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme: Şirket, yalnızca KVKK madde
5’te sayılan haller ve bunlar dışında kalan durumlarda ilgili kişilerin açık
rızalarını belirli amaç ve sürenin belirtildiği onay formları aracılığı ile yazılı olarak
almak suretiyle ve Politika’da belirlenen amaçlarla sınırlı bir şekilde verileri işler.
Faaliyet amacı dışında verileri işlemez, kullanmaz ve kullandırtmaz.
d) İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma: Şirket, kişisel verileri
yalnızca işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve hizmetin gerektirdiği ölçüde
kullanır.
e) İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre
kadar muhafaza edilme: Şirket, işlemekte olduğu kişisel verileri, İş Hukuku,
İş Sağlığı ve Güvenliği Hukuku, Sosyal Güvenlik Hukuku, Türk Ticaret Hukuku
ve sair mevzuatta belirlenen sürelere uygun olarak ve Kişisel Verileri Saklama
ve İmha Politikası’nda belirtilen sürelerle sınırlı olacak şekilde muhafaza eder.
Buna karşın; ilgili amaçlar veya hukuka uygunluk nedenleri ortadan kalktığında
Şirket kişisel veriyi siler, yok eder ya da anonimleştirir. Kişisel veriler, Kişisel
Verileri Saklama ve İmha Politikası’ndaki usul ve kurallara uygun olarak gerekli
işlemlere tabi tutulmaktadır.
6. Kişisel Verilerin İşlenmesinde İlgili Kişinin Hakları
Şirket, KVKK’ya uyum çerçevesinde, ilgili kişilerin haklarına önem verir. Buna göre;
ilgili kişiler, KVKK madde 11’e göre aşağıda sayılan haklara sahiptir ve Nova Med
tarafından işlenen kişisel verileri ile ilgili olarak, Şirket tarafından hazırlanmış ve
ilgili kişinin talebi üzerine temin edilebilecek başvuru formu ile;
a) Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenmeyi,
b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etmeyi,
c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp
kullanılmadığını öğrenmeyi,
d) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri
bilmeyi,
e) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların
düzeltilmesini istemeyi,
f) KVKK’da öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok
edilmesini istemeyi,
g) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı
üçüncü kişilere bildirilmesini istemeyi,
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h) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi
suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etmeyi,
i) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması
hâlinde zararın giderilmesini,
talep edebilecektir.
Nova Med’e , hazırladığımız bilgi talep formunda belirtilen yollar üzerinden iletilmiş
olan başvurular, KVKK madde 13’ün 2.fıkrası uyarınca, Şirkete ulaştığı tarihten
itibaren 30 (otuz) gün içinde cevaplanır ve ilgili cevap, yazılı veya elektronik
ortamdan ilgili kişiye ulaştırılır.
Şirkete bu şekilde yöneltilen başvurularda Şirket, Başvurularda İzlenecek Yöntem
Hakkında Yönerge’deki hükümlere uygun hareket edecektir.
7. Azami Tasarruf İlkesi
Azami tasarruf ilkemiz uyarınca, Nova Med tarafından işlenen kişisel veriler,
yalnızca gerekli olduğu kadar ve yeterli olacak şekilde işlenir. Bu doğrultuda;
yalnızca, KVKK md.5’te belirtilen nedenlere dayanılarak ve Politika’da belirlenen
kişisel veriler tarafımızca toplanacak olup, gerekli olmayan kişisel veriler
toplanmayacak, işlenmeyecek ve muhafaza edilmeyecektir. Şirket tarafından
işlenen pek çok kişisel veri, Şirketin bilişim sistemlerine aktarılır; gerekli olmayan
veriler ise Kişisel Verileri Saklama ve İmha Politikası kapsamında sisteme
kaydedilmez, silinir, yok edilir ya da anonim hale getirilir. Bu veriler, istatistiki
amaçlarla kullanılabilir.

8. Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi ve Anonimleştirilmesi
Kişisel Verileri Saklama ve İmha Politikası uyarınca; kanunen gerekli olan sürelerin
dolması, yargı süreçlerinin tamamlanması veya KVKK madde 5 ve 6 kapsamında
kişisel verilerin işlenmesi bakımından hukuka uygunluk nedenleri ortadan
kalktığında, Nova Med tarafından bu kişisel veriler kendiliğinden ya da ilgili kişinin
talebi üzerine silinir, yok edilir ya da anonim hale getirilir. Kişisel verilerin imha
edildiği süreler ve bunların yöntemleri, ilgili Kişisel Verileri Saklama ve İmha
Politikası’nda belirtilmektedir.

9. Doğruluk ve Veri Güncelliği
Şirket sistemlerinde tutulan kişisel veriler, kural olarak ilgili kişilerin beyanı üzerine
ve beyan ettiği şekilde kaydedilir ve otomatik veya herhangi bir veri kayıt
sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işlenir. Şirket,
çalışanlarının, iş ortaklarının, müşterilerinin, hizmet ve servis sağlayıcılarının,
Şirket ile çözüm ortaklığı içinde çalışan şirketlerin müşterileri ve veya diğer kişilerin
ya da Şirket ile temas kuran diğer ilgili kişilerin beyan ettiği verilerin doğruluğunu
araştırma yükümlülüğü taşımamakta olup, ilgili kişiler tarafından beyan edilen
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kişisel veriler,Şirket tarafından doğru ve güncel kabul edilir. Kişisel verilerin
doğruluğu ve güncelliği ilkesi, Şirket tarafından benimsenen ilkelerden olup,
Şirketimiz kendisine ulaşan resmî belgeler kapsamında veya ilgili kişinin talebi
üzerine işlemiş olduğu kişisel verileri güncelleyecektir. Belirtmek isteriz ki;
KVKK’ya uygunluk sağlanabilmesi bakımından ilgili kişilerin de kişisel verilerindeki
değişiklikleri veri sorumlularına bildirmeleri, kişisel verilerin güncel tutulması
bakımından büyük önem arz etmektedir.

10. Gizlilik ve Veri Güvenliği
Nova Med, kişisel verileri, gizlilik ilkesi ve Anayasa’da temel hak ve özgürlüklerden
sayılan özel hayatın gizliliği hakkına uygun olarak işlemekte olup, söz konusu hak
ve ilkeye, veri işleme faaliyetinin her aşamasında riayet etmektedir.
Bu kural ışığında, Şirket mevcut kişisel verilere kurum içinde ancak ve sadece
yetkilendirilmiş kişiler ulaşmakta; Şirket tarafından toplanan kişisel verilerin
korunması ve yetkisiz kişilerin eline geçmemesi ve ilgili kişinin mağdur olmaması
için gerekli teknik ve idari bütün tedbirler alınmakta; bu çerçevede yazılımların
standartlara uygun olması, iş ilişkisi kurulan üçüncü kişilerin özenle seçilmesi ve
kurum içinde de işbu Politika ve diğer iç düzenlemelere riayet edilmesi
sağlanmakta; karşılıklı olarak veri aktarımı gerçekleştirilen çözüm ortakları, iş
ortakları, hizmet sağlayıcıları veya her ne şekilde olursa olsun veri aktarımı yapılan
diğer tüzel veya gerçek kişiler ile gizlilik ilkesi kapsamında veri koruma
sözleşmeleri veya protokolleri akdedilmektedir. Kurum içinde veri güvenliği için
alınan teknik ve idari tedbirler, işbu Politika’nın yanı sıra Bilgi Güvenliği Yönergeleri
ve Dosyalama ve Arşiv Talimatı’nda da belirtilmektedir.

11. Kişisel Veri İşleme Amaçları
Şirket, kişisel verileri, ancak ilgili kişinin açık rızası ya da aşağıda belirtilen ve
KVKK md.5’te sayılmış olan kanuna uygunluk hallerinden birinin varlığı halinde
işler:
a) Kanunlarda açıkça öngörülmesi
b) Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya
rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının
hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması.
c) Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması
kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli
olması

8

d) Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu
olması.
e) İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması.
f) Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu
olması.
g) İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri
sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.
Buna göre; Nova Med tarafından toplanan ve/veya Nova Med’e aktarılan kişisel
veriler;

•
•
•
•

•
•
•
•

Şiketin ve iş ilişkisi içinde bulunduğu gerçek ve tüzel kişilerin hukuka uygun
meşru menfaatlerinin korunması, Şirketin stratejilerinin belirlenmesi,
Şirketin iş modelini geliştirmesi açısından eksiklerin tespit edilmesi,
İlgili kişilerden gelen talep ve şikâyetlerin değerlendirilerek çözüme
kavuşturulması
Şirketin İnsan Kaynakları süreçlerinin planlanması ve yürütülmesi
kapsamında işe alım, performans değerlendirme, özlük dosyasının
oluşturulması ve saklanması, çıkış mülakatları süreçlerinin yürütülmesi ve
diğer kurum içi operasyonel faaliyetlerinin yürütülebilmesi,
Şirket içi ve çevresinde kameraların takılması, güvenliğin sağlanması
Şirketin çeşitli ve ihtiyaç duyulan konularda faaliyet konusu ile ilgili olarak
çalışanlarına eğitim verilmesi,
Yapılan iş ve işlemler kapsamında seyahatlere çıkılması,
Yukarıda sayılan tüm hususlar dolayısıyla Şirketin ileride karşılaşabileceği
talepler, gereksinim duyabileceği bilgiler

gibi amaçlar doğrultusunda muhafaza edilir ve gerektiğinde, yukarıda sayılan
hukuka uygunluk nedenleri veya ilgili kişiden alınan açık rıza doğrultusunda işlenir.

12. Çalışanların, İş Ortaklarının, Potansiyel İş Ortaklarının, Hizmet ve
Servis Sağlayıcılarının ve Çözüm Ortaklarının Kişisel Verileri
Nova Med, yukarıda 11.maddede belirtilen amaçlar kapsamında çalışanlarının, iş
ortaklarının, hizmet ve servis sağlayıcılarının ve çözüm ortaklarının belirli kişisel
verilerini toplar ve işler. Söz konusu kişisel veriler, sözleşmelerin kurulması veya
ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla yalnızca sözleşme amacı
doğrultusunda işlenir. Sözleşmenin icrası ve hizmetin gereklilikleri ölçüsünde
kişisel veriler işlenir ve gerektiğinde ilgili kişi ile irtibata geçilerek işbu kişisel veriler
güncellenir.
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13. Kurumun Hukuki Yükümlülüğü veya Kanunda Açıkça Öngörülmesi
Sebebiyle Yapılan Veri İşlemleri
Kişisel veriler, işlemenin ilgili mevzuatta açıkça belirtilmesi veya mevzuatla
belirlenen bir hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi amacıyla ayrıca onay
alınmadan işlenebilir. Veri işlemelerinin tür ve kapsamı, yasal olarak izin verilen
veri işleme faaliyeti için gerekli olmalı ve ilgili yasal hükümlere uygun olmalıdır.

14. Özel Nitelikli Verilerin İşlenmesi
KVKK kapsamında ilgili kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı,
dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika
üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili
verileri ile biyometrik ve genetik verileri özel nitelikli kişisel veri olarak kabul
edilmekte olup; Nova Med , kişilerin özel nitelikli kişisel verilerinin işlenmesinde,
KVKK kapsamında belirlenen gerekli usul ve esaslara uygun davranır, Kişisel
Verilerin Korunması Kurulu tarafından ayrıca belirlenen yeterli ve gerekli
önlemlerin tamamını alır. Özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesi ve korunmasına
ilişkin hususlar, Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Politikası’nda
detaylı olarak ayrıca belirlenmiştir.

15. Çalışanlarımıza Ait Kişisel Veriler
a. İş İlişkisi İçin Verilerin İşlenmesi
İşbu Politika’nın 11.maddesinde de belirtildiği üzere; çalışanlarımızın, çalışan
adaylarımızın, stajyer ve stajyer adaylarımızın kişisel verileri, iş ilişkisinin
sürdürülebilmesi amacıyla ve/veya iş ilişkileri ve bu Politika’nın 5. maddesinin (e)
bendinde sayılan mevzuatlar bakımından gerekli olduğu kadarıyla çalışanların
onayı alınmaksızın işlenebilir. Bu durumda dahi, Nova Med , çalışanlarına ait
verilerin gizliliği ve verilerinin korunmasını temin eder ve bu verilerin korunması
bakımından gerekli idari ve teknik tedbirleri alır.

Şirket, çalışanlarının kişisel verilerini işlerken, aynı zamanda veri işleme süreci ve
kişisel verilerin korunması bakımından çalışanlarını aydınlatır, gerektiği takdirde
onay formlarını hazırlar, çalışanlarına gerekli eğitimleri verir ve periyodik aralıklarla
çalışanlarını KVKK bakımından teste tabi tutar.

b. Hukuki Yükümlülükler Gereği İşleme
Şirket, çalışanlarına ait kişisel verileri, İş Hukuku, Sosyal Güvenlik Hukuku ve İş
Sağlığı ve Güvenliği Hukuku, TTK, Vergi Usul Kanunu ve sair mevzuata uyumluluk
kapsamında hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla ve işlemenin ilgili
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mevzuatta açıkça belirtilmesi halinde çalışanlarının onayını almadan verileri
işleyebilir. Bu husus, kanundan kaynaklanan yükümlülüklerle sınırlıdır.

c.

Çalışanların Yararına İşlemeler

Şirket, eğitimleri, özel sağlık sigortaları, telefon aboneliği, seyahatler gibi kurum
çalışanlarının menfaatine olan işlemler için, KVKK madde 5 uyarınca hukuka uygun
şekilde onay almaksızın kişisel verileri işleyebilir. Bunun dışında, iş ilişkilerinden
kaynaklanabilecek ihtilaflar için de çalışanlara ait veriler işlenebilir.

d. Özel Nitelikli Verilerin İşlenmesi
KVKK kapsamında yukarıda sayıldığı üzere ‘özel nitelikli’ sayılan kişisel veriler,
zaman zaman kanun gereğince işlenebilecek olup, özel nitelikli kişisel verilerin
işlenmesi ve korunmasına ilişkin hususlar, Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenmesi
ve Korunması Politikası’nda belirlenmiştir.

e. Otomatik Sistemlerle İşlenen Veriler
Çalışanların otomatik sistemlerde işlenen kişisel verileri, kurum içi terfilerde ve
performans değerlendirmelerinde kullanılabilir. Çalışanlar,
KVKK madde 11
uyarınca kendi aleyhlerine çıkan sonuca itiraz etme hakkına sahiptir ve itirazlarına
ilişkin başvuruyu Kurum içi prosedürlere uyarak gerçekleştirirler. Çalışanların
itirazları da yine Kurum içinde değerlendirilir.

f.

Telekomünikasyon ve İnternet

Nova Med tarafından Şirket içinde çalışanlara tahsis edilen bilgisayar, telefon, eposta ve diğer veri kayıt cihazları çalışana sadece iş amacı ile tahsis edilmiştir.
Çalışan, Şirketin kendisine tahsis ettiği bu cihazların hiçbirini özel amaçları ve
iletişimi için kullanamayacak olup, bu konuda gerekli bilgilendirmeler çalışanlara
yapılmıştır. Şirket bu cihazlarda bulunan bütün verileri kontrol edebilir ve
denetleyebilir. Çalışan, işe başladığı andan itibaren kendisine tahsis edilen
bilgisayarda, telefonlarda ya da diğer araçlarda iş dışında başka bir veri ya da bilgi
bulundurmayacağını ve bu cihazların korunması için gerekli şekilde
şifrelendirileceğini taahhüt etmektedir.

16. Kişisel Verilerin Yurt İçi ve Dışına Aktarılması
Kişisel veriler, yukarıda belirtilen amaçlar kapsamında ve Şirketin hukuki
yükümlülüklerini yerine getirmesi için gerekli olan hallerde; yurt içi ve yurt
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dışındaki iş ortaklarımız, tedarikçilerimiz, eğitim ve fuar organizatörleri, özel kurum
ve kamu kuruluşları ile resmi makamlarla paylaşılabilmektedir.
Kişisel verilerinin paylaşılmasında, KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde yer alan
düzenlemelere uyulmakta ve paylaşma süreci boyunca ve sonrasında veri
güvenliğinin sağlanması için her türlü teknik ve idari tedbir alınmaktadır.
KVKK madde 8 uyarınca, kişisel veriler ilgili kişinin açık rızası veya yukarıda ‘Kişisel
Veri İşleme Amaçları’ başlıklı 11. maddede belirtilen hallerden birinin bulunması
halinde açık rıza aranmaksızın aktarılabilecektir.
KVKK madde 9 uyarınca ise, kişisel verilerin yurtdışına aktarılması için
yukarıdakilerin yanı sıra kişisel verilerin aktarılacağı yabancı ülkede yeterli koruma
bulunması gerekmektedir. Yeterli korumanın bulunduğu ülkeler ise Kişisel Verileri
Koruma Kurumu tarafından belirlenmektedir.
Buna göre; ana şirketimiz Fresenius Medical Care ile gerektiği takdirde bir takım
belge ve bilgiler paylaşılabilmekte olup, kişisel veri içeren bu belgelerin korunması
için yüksek güvenlik önlemleri alınmasını sağlamaktayız.

17. İşlem Güvenliği
Nova Med tarafından toplanan kişisel verilerin korunması ve yetkisiz kişilerin eline
geçmemesi ve ilgili kişilerin mağdur olmaması için gerekli tüm teknik ve idari
tedbirler alınmaktadır. Bu çerçevede yazılımların standartlara uygun olması, iş
ilişkisi kurulan üçüncü kişilerin özenle seçilmesi ve Şirket içinde de işbu Politika ve
diğer iç düzenlemelere riayet edilmesi sağlanmaktadır. Alınan teknik tedbirler,
kurumun iç düzenlemelerinden biri olan Bilgi Güvenliği Yönergelerinde detaylı
olarak belirlenmiş olup, tüm önlemler sürekli olarak yenilenmekte ve
geliştirilmektedir.

18. Denetim
Şirket, kişisel verilerin korunması konusunda gerekli iç ve dış denetimleri yaptırır
ve kişisel verilerin korunması bakımından gerekli denetim mekanizmalarını
oluşturur. Kurum içinde kişisel verilerin korunması ile ilgili kurallara uyulmasının
sağlanması ve denetlenmesi bakımından Yönetim Kurulu, Kişisel Verileri Koruma
Kurulunu oluşturmuştur.

19. İhlallerin Bildirimi
Şirket , kişisel verilerle ilgili herhangi bir ihlal olduğu kendisine bildirildiğinde, söz
konusu ihlali gidermek için Şirket iç düzenlemelerinden biri olan Acil Durum
Yönergesi’ni dikkate alarak derhal harekete geçer. Şirketin, KVKK ve ilgili mevzuat
kapsamında kusuru ile gerçekleştirdiği bir ihlalin bulunması halinde, ilgili kişinin
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zararını en aza indirir ve zararı telafi eder. Kişisel verilerin dışarıdan yetkisiz
kimselerce ele geçirildiği tespit edilir ise, bu durum derhal, Şirket içinde kişisel
verilerin korunmasından sorumlu olarak görevlendirilen Kişisel Verileri Koruma
Kurulu tarafından işlemin gerçekleştiği andan itibaren 72 saat içinde Kişisel Verileri
Koruma Kurumuna bildirilir.
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As Nova Med GmbH ("Nova Med/ Company"), we meticulously store the
personal data of our valued employees, business partners, service providers and
all data subjects who have been in contact with us. All necessary technical and
administrative measures have been taken by us in order to fulfill the liabilities are
regulated by the Law on Protection of Personal Data No. 6698 ("LPPD") regarding
the protection of personal data properly and in a complete manner and, in all of
our departments, the necessary policies to ensure that the employees act in
accordance with said measures and liabilities were put in place. We share with you
below our Policy for Protecting and Processing Personal Data put into effect at our
company.
In this context; we would like to assure you that we shall comply with the
relevant legislation and the aforementioned company policy with regards to the
personal data shared with us and to kindly remind you that any personal data that
may be shared with you should also be stored in a manner up to high data security
standards and for the same reason should not be shared with third parties without
any legal grounds. As all suggestions and opinions shall be evaluated, all opinions
shared with us are considered to be greatly important.

Regards,
Nova Med GmbH
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1. Purpose of the Policy for Protecting and Processing Personal Data
With the Policy for Protecting and Processing Personal Data herein (“Policy”), the
intention is all regulations, measures and requirements deemed important in
accordance with the LPPD Compliance Process to be adopted within Nova Med.
Within this scope, this Policy have the qualifications to guide each individual within
Nova Med on how to perceptibly implement the rules put forth by the LPPD and
relevant legislation as well as to inform our employees, business partners, service
providers and all data subjects who got in contact with us and left his/her personal
data to us regarding our policies for the LPPD.
In this respect, the company carries out the necessary adjustments in order to
comply with this Policy and periodically operates its internal audit mechanisms
regarding compliance in order to ensure the continuity of compliance. All relevant
regulations and internal audit mechanisms are prepared by Nova Med in
accordance with the principles set forth under the LPPD and relevant legislation;
Nova Med regulated and brought various directives and instructions as internal
regulations into force within the scope of the protection of personal data. The
aforesaid regulations are; The Policy for the Protection and Processing of Sensitive
Personal Data, Policy for the Storage and Destruction of Personal Data, Directive
on Emergency Situations, Directive Regarding the Duties and Powers of the
Committee on Protection of Personal Data, Directive on the Methods to be Followed
for the Applications Submitted Regarding Personal Data, Information Security
Directives and Instruction on Filing and Archiving.

2. Definitions
ABRIDGEMENT

DEFINITION

Explicit Consent

Consent given regarding a certain subject, based upon information
and declared with free will.

Data subject

A real person whose personal data is processed.

Destruction

Deleting, destroying or anonymizing personal data.

The LPPD

The Law on the Protection of Personal Data, No: 6698

Personal data

Any information relating to an identified or identifiable natural
person

Anonymization of
Personal Data

Rendering personal data by no means identified or identifiable with
a natural person even by linking with other data.

Processing of
personal data

Any operation which is performed upon personal data such as
collection, recording, storage, preservation, alteration, adaptation,
disclosure, transfer, retrieval, making available for collection,
categorization or blocking its use by wholly or partly automatic
means or otherwise than by automatic means which form part of a
filing system

Deletion of personal
data

The process of rendering the personal data inaccessible or
unusable, under any circumstance, for the data subjects.

Destruction of
personal data

The process of rendering the personal data inaccessible,
irretrievable and unusable, under any circumstance, for everyone.

Board

The Personal Data Protection Board

Policy

Policy for Protecting and Processing Personal Data
Nova Med GmbH Vertriebsgesellschaft
Für Medizinischtechnische Gerate

Company

Und Verbrauchsartikel Almanya
Antalya Serbest Bölgesi Merkez Şubesi

Data controller

Natural or legal person who determines the purposes and means of
the processing of personal data, and who is responsible for
establishment and management of the filing system.

Address

Liman S B Mah., 4. Sok., No: 16 Konyaaltı, Antalya/TURKEY

3. Policy’s Application and Modification
This Policy is brought into force by the Board of Directors of Nova Med and its
application is followed by the Committee on the Protection of Personal Data which
is authorized by the Board of Directors / General Manager.
Nova Med has the right to modify the Policy and other internal regulations and
documents organized in accordance with the Policy, provided that it is in
compliance with the LPPD and the personal data is protected better in accordance
with the Constitution and personal rights.

4. Policy’s Scope and Modification
This Policy herein aims to protect all personal data of our business partners, service
providers, employees and customers or employees of the companies working with
us or any other persons, processed through automatic or non-automatic manners
provided that they are a part of any data recording system and includes provisions
to ensure the said objectives. In this vein, Nova Med takes all necessary
administrative and technical measures within the processing and protection of
personal data, in the direction of the principles set forth in the LPPD and other
legislation; necessary training are conducted with the purpose to raise the
awareness of Nova Med employees; internal audit mechanisms are established and
maintained; relevant compliance processes are maintained and necessary
notifications and warnings are made to the Company employees or applicants and
interns or intern applicants within the LPPD. This Policy determines the content
and application procedures of these measures and actions. In this context, it has
to be stated that Nova Med undertakes to comply with all the liabilities and
obligations set forth by the LPPD.

5. Fundamental Rules Regarding the Processing of Personal Data
Nova Med processes personal data within the framework of the following principles
and rules;
a) Lawful and in good faith: The Company investigates the source of the
personal data that it collects itself or receives from third parties and attaches
importance to lawful acquisition of these in good faith.
b) Accurate and up-to-date, when necessary: The Company attaches
importance to the accuracy, up-to-datedness, non-containment of any false
information of all the personal data within itself and finally, to immediately
conduct necessary updates in the event that there are changes in the personal
data, when the said changes are notified to itself.

c) Processing for specific, explicit and legitimate purposes: The Company
shall only process personal data by acquiring explicit written consent of the
data subjects via consent forms in which the specific purpose and duration is
indicated except for the situations listed in Article 5 of the LPPD, limited to the
purposes set forth under the Policy. It does not process, use, or have third
parties use the data other than for its own operational purpose.
d) Proportionate, relevant and limited to the processing purposes: The
Company uses personal data only to the extent that it is relevant and limited
to the purpose for which they are processed and in proportion to what is
necessary for its service.
e) Stored only for the period provisioned by relevant legislation or
necessary for the processing purpose: The Company stores the personal
data it processes in accordance with the time periods as provided by the
legislations for Labor Law, Work Health and Safety Law, Social Security Law,
Turkish Commercial Law and other legislations and limited to the periods set
forth in the Policy for the Storage and Destruction of Personal Data. However,
when the abovementioned purposes or reasons which makes the storage lawful
cease to exist, Nova Med deletes, destroyes or anonymizes the personal data.
Personal data is subjected to the necessary processes in accordance with the
procedures and rules set forth under the Policy for the Storage and Destruction
of Personal Data.
6. Rights of the Data Subject Regarding the Processing of Personal Data
Nova Med attaches importance to the rights of the data subjects within the
framework of compliance with the LPPD. Hereunder; the data subjects shall have
the following rights with regards to the personal data processed by Nova Med in
accordance with Article 11 of the LPPD, with the application form prepared by Nova
Med and provided upon the request of the data subject, the data subjects shall
have the right to request;
a) To learn whether their personal data is processed or not,
b) Relevant information in case their personal data has been processed,
c) To learn the purpose for which their personal data has been processed and
whether the personal data has been used in accordance with said purposes,
d) To learn the third parties, domestic or abroad, to whom their personal data
has been transferred,
e) Correction of their personal data in the event that they have been processed
inadequately or incorrectly,
f) The deletion or destruction of their personal data within the framework
provided by the LPPD,
g) The notification of the transactions carried out in accordance with
subparagraphs (d) and (e) to the third parties to whom personal data has
been transferred,
h) Objection to the results detrimental to themselves arising from the analysis
of the processed personal data exclusively via automatic systems,

i) Compensation for the damages that has occurred due to unlawful processing
of personal data.
Applications that are received by our Company via the methods specified in our
application form shall be responded to within 30 (thirty) days of the date that they
reach our Company in accordance with Article 13, paragraph 2 of the LPPD and
the reply shall be delivered to the data subject in writing or via electronic media.
In the applications submitted to Nova Med in this manner, Nova Med shall act in
compliance with the provisions of the Directive on the Methods to be Followed for
the Applications Submitted Regarding Personal Data.

7. The Principle of Maximum Efficiency
In accordance with the maximum efficiency principle, the personal data processed
by Nova Med shall be processed only to the extent it is necessary and adequate.
In this direction; only the personal data listed under the Policy shall be collected
for the reasons stipulated in Article 5 of the LPPD by us and the unnecessary
personal data shall neither be collected nor processed nor stored. Most of the
personal data processed by Nova Med is transferred to the Company’s information
systems; and unnecessary data is not saved to the system within the scope of the
Policy for the Storage and Disposal of Personal Data and is deleted, destroyed or
anonymized. Such data may be used for statistical purposes.

8. Deletion, Destruction and Anonymization of Personal Data
Personal data is deleted, destroyed or anonymized, automatically or upon the
request of the data subject upon the expiration of legally required durations, the
finalization of judicial processes or the cease of existence of the lawfulness reasons
of Nova Med in accordance with Article 5 and 6 of the LPPD in line with the Policy
for the Storage and Disposal of Personal Data. The durations in which the personal
data are disposed and the methods for these are indicated in the Policy for the
Storage and Disposal of Personal Data.

9. Data Accuracy and Up to Datedness
The personal data stored in Nova Med’s systems are, as a rule, saved upon the
declaration of the data subjects and in the manner of their declaration processed
automatically or provided that they are a part of any data recording system, via
non-automatic methods. Nova Med is not liable to investigate the accuracy of the
data declared by its employees, business partners, customers, service providers,
the customers of companies with which Nova Med is working as solution partners
and/or other data subjects, who have come into contact with Nova Med. The
personal data declared by the data subjects are considered accurate and up to
date by Nova Med. The principle of personal data being accurate and up to date is
one of the principles adopted by Nova Med and our company shall update the
personal data it has processed in the light of the official documents it receives or
upon the request of the data subject. We would like to state that notifications made

by data subjects regarding the changes in their personal data to data controllers
are important within the scope of providing compliance with the LPPD and keeping
data up to date.

10. Confidentiality and Data Security
As Nova Med processes personal data in accordance with the principle of
confidentiality and the right to privacy set forth under the Constitution as one of
the fundamental rights and freedoms, and abides by the said principle and right in
every stage of the data processing activity.
In light of said rule, only authorized persons within the Company may access the
personal data within Nova Med. All necessary technical and administrative
measures are taken by Nova Med in order to protect the collected personal data
and to prevent it from being accessed by unauthorized persons and to prevent the
data subjects from suffering. Within this scope, it is ensured that the software is
in compliance with the standards, that all work relationships established with third
parties are chosen carefully and that this Policy and other internal regulations are
abided by within the company. Data protection agreements or protocols are
established, in scope of the confidentiality principle, between the Company and
the solution partners, business partners, service providers with whom reciprocal
personal data transfers are made or with any real persons and legal entities to
whom data is transferred regardless of the circumstances. Technical and
Administrative measures taken for data security within the Company are regulated
in the Information Security Directive and the Directive on Filing and Archiving along
with this Policy.

11. Purposes of Personal Data Processing
Nova Med may only process personal data with the data subject’s explicit consent
or the existence of the lawfulness reasons according to Article 5 of the LPPD as
stated below:
a) Explicitly stated by the laws.
b) Mandatory in order to save the life or bodily integrity of a person or another’s
who cannot declare consent because of physical impossibility or whose consent is
not legally recognized.
c) Provided that it is directly related to the establishment or execution of an
agreement, the necessity of processing of personal data of the parties of the
agreement.
d) Mandatory in order for the data controller to fulfill legal obligations.
e) Made public by the data subject himself/herself.
f) Mandatory for the establishment, use or protection of a right.
g) Mandatory for the legitimate interests of the data controller, provided that no
harm comes to the fundamental rights and freedoms of the data subject.

Accordingly, personal data which are collected by Nova Med or transferred to Nova
Med are stored for purposes such as;
-

-

Protecting lawful legitimate interests of the real and legal persons that Nova
Med is in business relationship with, determining the strategies of Nova Med,
Determining the deficits in order to develop Nova Med’s business model,
Examining and resolving the requests and complaints of the data subjects,
Hiring, performance evaluation, preparing and keeping of personnel files,
maintaining exit interview processes and maintaining other operational
activities within the Company within the scope of planning and maintaining the
Human Resources processes of Nova Med,
Affixing cameras inside and within the environment of the Company, providing
security,
Training of the company employees within various and required subjects in
relation with its subject of activity,
Requests which Nova Med may face or information which it may need because
of all the reasons indicated above

and may be processed within the lawfulness reasons that are indicated above or
the explicit consent obtained from the data subject when needed.
12. Personal Data of Employees, Business Partners, Potential Business
Partners, Service Providers and Solution Partners
Nova Med collects and processes certain personal data of employees, business
partners, service providers and solution partners within the purposes indicated in
Article 11 above. The aforesaid personal data is processed only in line with the
purpose of the agreement, provided that said personal data is directly relevant to
the establishment or execution of the agreements. Personal data is processed in
accordance with the necessities of the execution of the agreement and the
requirements of the service and are updated when necessary by contacting the
data subject.

13. Data Transactions Conducted Due to The Branch’s Legal Liability or
Explicit Legal Requirements
Personal data may be processed without acquiring additional consent if the
processing is clearly set forth so under the relevant legislation or for the purpose
of fulfilling a legal obligation as specified under the legislation. The kind and scope
of data processing shall be necessary for the legal data processing activity and
shall be in accordance with the relevant legal provisions.

14. Processing Sensitive Personal Data
As the data subject’s data regarding race, ethnic origin, political opinion,
philosophical belief, religious sect or other beliefs, clothing, association, foundation
or union membership, health, sexual life, penal conviction and security measures
and their biometric and genetic data are considered to be sensitive personal data

within the scope of the LPPD; Nova Med acts in accordance with the necessary
procedures and principles set forth by the LPPD. Nova Med further takes all
adequate and necessary measures as specified by the Personal Data Protection
Board. The matters relating to processing and protection of sensitive personal data
are specified separately in detail in the Policy for the Processing and Protection of
Sensitive Personal Data.

15. Personal Data of Our Employees
a. Data Processing for Work Relationship
As indicated in Article 11 of this Policy; the personal data of our employees,
employee applicants, interns and intern applicants may be processed, without their
consent, for the purpose of continuity of the work relationship and/or as necessary
for work relationships and to the extent necessary within the scope of the
regulations indicated in Article 5 (e) of this Policy. Even in such a situation, Nova
Med ensures the protection and confidentiality of its employees’ personal data and
shall take the necessary administrative and technical measures for the protection
of such data.
Nova Med informs its employees regarding the data processing process and the
protection of personal data whilst processing the personal data of its employees,
prepares necessary approval forms, provides the necessary trainings to its
employees and subjects its employees to periodic tests in relation to the LPPD.
b. Processing as per Legal Obligations
Nova Med may process the personal data of its employees without taking their
consent in order to fulfill legal obligations set forth by the Labor Law, Social
Security Law and Work Health and Safety Law, Turkish Commercial Law, Tax
Procedure Law and other legislations, provided that the processing without the
data subject’s consent is clearly set forth by the relevant legislation. This matter
is limited to the obligations arising from the law.
c. Processing for the Benefit of the Employees
Nova Med may process personal data according to Article 5 of the LPPD without
acquiring consent for transactions that are to the benefit of the employees such as
trainings, private health insurance, phone subscriptions or travels. Nova Med may
process the data of its employees regarding the disputes arising out of work
relationships as well.
d. Processing Sensitive Personal Data
Personal data considered to be ‘sensitive’ within the scope of the LPPD may from
time to time, be processed as required by the law and the specifications regarding
the processing and protection sensitive personal data are set forth under the Policy
for the Processing and Protection of Sensitive Personal Data.

e. Data Processed Via Automatic Systems
The personal data of the employees processed via automatic systems may be used
for inter-company promotions and performance evaluations. The employees shall
have the right to object to the results to their detriment in accordance with Article
11 of the LPPD and their application regarding their objection shall be made in
compliance with the procedures within the company. The objections of the
employees are also evaluated within the company.
f. Telecommunication and Internet
The computers, telephones, e-mail and other data recording devices assigned by
Nova Med to its employees are assigned solely for work purposes. The employee
may not use such devices assigned to them by the company for their personal
affairs and communications, and all necessary information regarding this issue has
been provided to the employees. The Company may control and audit all data
within these devices. The employee undertakes not to store any data or
information other than work on the computers, telephones and other devices
assigned to them from the commencement of work and undertakes to encrypt
these devices as necessary with the aim of protecting these devices.
16. Transfer of Personal Data, Domestic and Abroad
Personal data, within the scope of the abovementioned purposes and when
necessary for Nova Med to fulfill its legal obligations, may be shared with our
business partners, suppliers, training and fair organizers, private and public
institutions and official authorities.
Personal data is shared in accordance with the regulations set forth under the
Articles 8 and 9 of the LPPD and all necessary technical and administrative
measures are taken during and following the sharing process in order to ensure
data security.
In accordance with Article 8 of the LPPD, personal data may be transferred with
the explicit consent of the data subject or without an explicit consent, in the
existence of one of the situations mentioned above in Article 11 titled ‘Purposes of
Personal Data Processing’.
In accordance with Article 9 of the LPPD, along with the abovementioned
circumstances, the foreign country to which personal data is to be transferred shall
have adequate protection. The countries with adequate protection are determined
by the Personal Data Protection Board.
Accordingly, some documents and information may be shared with our main
company Fresenius Medical Care when necessary, we provide the taking of high
security measures for the protection of these documents which contain personal
data.

17. Transaction Security
All necessary technical and administrative measures are taken by Nova Med in
order to protect the collected personal data and to prevent unauthorized persons

from accessing such data and to protect data subjects from suffering. Within this
scope, it is ensured that the software is in compliance with the standards, the third
parties with whom business relationships are established are chosen carefully and
that this Policy and other internal regulations are abided by within the company.
The technical measures are indicated in detail in the Information Security
Directives which is one of the Company’s internal regulations and the measures
are constantly being renewed and developed.

18. Audit
Nova Med conducts the necessary internal and external audits regarding the
protection of personal data and establishes necessary audit mechanisms for the
protection of personal data. Boardof Directors of the Company has established the
Committee on Protection of Personal Data to provide compliance with the rules
regarding the protection of personal data and inspection.

19. Notification of the Breaches
Nova Med, when a breach in relation to personal data is notified to it, immediately
takes action in order to remedy such breach, by taking the Emergency Situations
Directive into consideration. In the event of Nova Med causing a breach through
its fault within the scope of the LPPD and the relevant legislation, Nova Med
minimizes the damage of the data subject and compensates the damage. In the
event that it is determined that personal data have been acquired by unauthorized
persons from the outside, the Personal Data Protection Commission immediately
notifies the Personal Data Protection Board of the situation in 72 hours after this
situation is noticed.

