RMK AIMES KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ
1. Veri Sorumlusu:
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca, veri sorumlusu sıfatıyla hareket
eden Moment Eğitim Araştırma Sağlık Hizmetleri ve Ticaret Anonim Şirketi (“Amerikan Hastanesi”) ile
Halikarnas Özel Sağlık Hizmetleri ve Sağlık Malzemeleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (“Bodrum
Amerikan Hastanesi”) (birlikte “Kurumlar”) tarafından kişisel verileriniz aşağıda açıklanan kapsamda
işlenebilecektir.
2. Kişisel Verilerinizin İşlenme Amacı
Kişisel verileriniz Amerikan Hastanesi çevrimiçi eğitim platformu olan RMK AIMES (“Platform”)
platformuna kaydınızın gerçekleştirilmesi, Platform aracılığıyla cerrahi ve cerrahi olmayan farklı
alanlarda eğitim içeriklerinin sizlere sunulması, ihtiyaç ve tercihlerinize bağlı olarak yeni eğitimler
önerilmesi ve tanıtılması, şikâyet ve taleplerinizin alınması ve sonuçlandırılması amaçlarıyla
(“Amaçlar”) Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde
işlenebilmektedir.
3. Kişisel Verilerinizin Aktarıldığı Taraflar ve Aktarım Amaçları
Kişisel verileriniz, yukarıda sayılan Amaçlar doğrultusunda Amerikan Hastanesi tarafından, eğitim
faaliyeti sponsor desteği ile yürütülüyorsa sponsorlarımıza, tedarikçilerimize, kanunen yetkili kamu
kurumları ve kanunen yetkili özel kişilere Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme
şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.
4. Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi
Kişisel verileriniz Platform kanalıyla elektronik ortamda Platformda yer alan içeriklerin sizlere
sunulması amacıyla Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartlarından
sözleşmenin ifası ile meşru menfaate ilişkin hukuki sebeplere dayalı olarak ve sizlere tanıtım
yapılmasına ilişkin rızanızın varlığı halinde açık rıza hukuki sebebine dayalı olarak toplanmaktadır.
5. Kişisel Veri Sahipleri Olarak Kanun’un 11. maddesinde Sayılan Haklarınız
Kişisel veri sahibi 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 halinde bunların düzeltilmesini isteme ve
bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini
isteme,
 Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini
gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok
edilmesini isteme ve bu kapsamda ve kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması
halinde yapılan işlemlerin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle
aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın
giderilmesini talep etme.
Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı, Şirketimize iletebilirsiniz. Başvurunuzu dilerseniz
https://www.amerikanhastanesi.org/kisisel-verilerin-korunmasi adresinde bulunan başvuru formu ile
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.

