Gizlilik Bildirimi
Yürürlük Tarihi: [20.03.2020]
Bu Gizlilik Bildirimi (“Gizlilik Bildirimi”), iştirakleri, halefleri, temlik edenleri ve alt-yüklenicileri ile birlikte
Baxter Turkey Renal Hizmetler A.Ş.’nın, (“Baxter”, “biz”, “bizim” veya “bize”), verilerinizi nasıl işlediği,
hakkında bilgi sunmaktadır.

A. Kişisel Verilerin Aktif Olarak Toplanması
Baxter Hangi Kişisel Verilerinizi Toplar
Kişisel Verilerin doğrudan sizden elde edilmesi: ad ve soyad, e-posta adresi, mobil telefon, sabit
telefon, faks, bağlı olduğunuz hastane veya kurum, şehir, eyalet/il, posta kodu, ülke, eğitiminiz, mesleki
uzmanlığınız, profesyonel durum,ilgilendiğiniz ürünler, ilgilendiğiniz program ve kanallar, fotoğraf ve
video gibi görsel ve işitsel kayıtlar gibi bize sunduğunuz kişisel verileri doğrudan sizden toplamaktadır.
Kişisel Verilerin diğer kaynaklardan toplanması: Baxter, ad ve soyad, bağlı olduğunuz hastane veya
kurum, şehir, eyalet/il, posta kodu, bağlı olduğunuz hastane veya kurumun bulunduğu ülke ve mesleki
uzmanlığınız, mesleki pozisyonunuz gibi kişisel verileri diğer kaynaklardan elde etmektedir ve
hakkınızda söz konusu verilere sahip olabilir. Baxter, bu kişisel verileri, bağlı olduğunuz hastane veya
kurumun internet sitesi gibi kamuya açık kaynaklardan bilgi derleyen/toplayan üçüncü taraf şirketlerden
elde etmektedir.
Sizden veya üçüncü taraflardan toplanan Ek Veriler:Profesyonel yeterlilik bilgileri (örneğin MD vb.),
pratik yapma durumu (aktif veya değil), yayınlar, uluslararası tanınma alanları (örneğin tanınmış
olduğunuz ülkeler veya bölgeler), özel yeterlilik veya tecrübe ve uzmanlık alanları (örneğin, konuşma
sözleşmeleri), araştırma faaliyetleri, danışma kurulları vb.), bilimsel derneklere üyelik veya katılım,
Baxter ürünleri veya terapileriyle ilgili deneyiminiz, Baxter organizasyonlarına katılımınız, dil
yetenekleriniz, CV'niz, biyografik veya profesyonel web sitenizin IP adresi. Son olarak, LinkedIn
profilinize bir bağlantı aktarabiliriz, lütfen LinkedIn'in kendi gizlilik politikası kapsamında olduğunu
unutmayın.

Kişisel verilerinizi neden ve hangi hukuki nedenlere dayanarak topluyoruz
Baxter olarak düzenlediğimiz etkinlikler sırasında veya doğrudan sizden ya da üçüncü şahıslardan
topladığımız isim ve soyisim bilgileriniz, iletişim bilgileriniz, eğitim ve uzmanlık alanlarınız, çalıştığınız
kurum, fotoğraf ve video gibi görsel ve işitsel kayıtlarınız gibi kişisel verilerinizi, da, sizlere ziyaretlerde
bulunarakürünlerimizi, tedavilerimizi, hizmetlerimizi tanıtmak, bilimsel bilgiler ve araştırmalar dahil olmak
üzere ürünlerimiz / terapilerimiz hakkında başka bilgiler sağlamak, çalışma makaleleri ile haberler,
bültenler ve ilgi alanlarınızdaki etkinlikler ile eğitim olanakları hakkında bilgi paylaşımında bulunmak
,şirket içi ve şirket dışı eğitim, tanıtım ve etkinlik değerlendirme çalışmalarında kullanmak amacıyla
Baxter’ın sahip olduğu meşru menfaatleri çerçevesinde kullanabiliriz.
Buna ek olarak, kişisel verilerinizi, doğrudan sizden veya üçüncü şahıslar aracılığıyla size ulaşmak
amacıyla, sizden Baxter'in faaliyet alanı veya ilgisi altındaki belirli hastalıklar için deneyimlerinizi içeren
ürünlerimiz veya terapilerimiz hakkında bilgi edinmeyi amaçlayan Pazar Araştırma Projeleri yürütmek,
sizlerle telefon veya e-posta üzerinden iletişime geçmek ve pazarlama iletişimi göndermek amacıyla
kullanabiliriz. Bu tür verileri, belirli Pazar Araştırma Projeleri veya katıldığınız diğer aktiviteler hakkında
sizinle daha fazla iletişim kurmak için de saklayabiliriz. Bunu sizin rızanıza dayanarak yapıyoruz. Onay
formunda, Baxter, sizden ilgi alanlarınız ve tercihleriniz hakkında bilgi sağlamanızı isteyecektir. Önceki
ifadelerde açıklanan amaçlar için kişisel verilerinizi sunmak sizin tercihinize bağlıdır. Baxter’ ın kişisel
verilerinizi işlemesine izin vermezseniz, yukarıda belirtilen iletişim veya bilgileri size göndermeyeceğiz.
Onay vermeniz halinde, her zaman onayınızı geri alabileceğinizi veya size gönderdiğimiz iletilerde
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belirtilen abonelikten çıkmaya dair talimatları izleyerek tercihlerinizi değiştirebileceğinizi belirtmek isteriz.
Buna ek olarak, onayınızı, aşağıda “Bize Ulaşın” alanında sağlanan iletişim bilgilerini kullanarak bizimle
iletişime geçerek de geri alabilirsiniz. Onayınızı geri almanız halinde, onayınızı geri aldığınız tarihten
önce kişisel verilerinizin onayınıza dayalı olarak işlenmesinin hukuka uygunluğu etkilenmeyecektir.
Kişisel verilerinizi doğrudan sizden veya üçüncü şahıslardan veya kamuya açık veri tabanlarından,
bilimsel geçmişinizi ve uzmanlık alanlarınızı anlamak, ayrıca mesleki tercihlerinizi, ilgi alanlarınızı,
mesleki tanınırlığınızı, katılımınızı ve bilimsel forumlarda veya derneklerde, araştırma aktivitelerinizi,
yayınlarınızı, konuşma aktiviteleriniz ile danışma kurulları da dahil olmak üzere, Baxter'in sizinle olan
ilişkisine dayanan, mesleki aktiviteleriniz için kullanabiliriz. Bunu bilimsel değişim ve tıbbi bakımı
ilerletmek için fırsatlar yaratmamızı sağlayacak Baxter ile işbirliği alanlarını belirlemek için yapıyoruz.
Bunu meşru menfaatlerimize dayanarak yapıyoruz
İşbirliğimizle ilgili bir anketi e-postayla göndermek için de kişisel verilerinizi işleyebiliriz. Bunu sizinle olan
ilişkimizi yönetme ve tercihleriniz ile ihtiyaçlarınızı anlama konusundaki meşru menfaatlerimiz temelinde
yapıyoruz.
Belirli durumlarda, bir sağlık uzmanı olarak klinik tercihler, tercih edilen bilimsel ve eğitimsel faaliyetlerle
ilgili özelliklerinizi değerlendirmek amacıyla verilerinizin otomatik olarak işlenmesini sağlayabiliriz.
Önceki ifadelerde açıklanan amaçlar için kişisel verilerinizi sunmak sizin tercihinize bağlıdır. Onay
vermeniz halinde, her zaman onayınızı, aşağıda “Bize Ulaşın” alanında sağlanan iletişim bilgilerini
kullanarak bizimle iletişime geçerek de geri alabilirsiniz.
Onayınızı geri almanız halinde, onayınızı geri aldığınız tarihten önce kişisel verilerinizin onayınıza dayalı
olarak işlenmesinin hukuka uygunluğu etkilenmeyecektir.
Beşeri Tıbbi Ürünlerin Tanıtım Faaliyetleri Hakkında Yönetmelik, Tıbbi Cihaz Satış, Reklam ve Tanıtım
Yönetmeliği ve Sağlık Bakanlığı'nın ilgili diğer mevzuatı kapsamındaki yükümlülüklerimiz de dahil olmak
üzere hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek, sizinle zaman zaman hizmet almak amaçlı imzalamış
olduğumuz sözleşmeler de dahil olmak üzere tüm hukuki işlemlerdeki yükümlülüklerimizi yerine
getirmek; elektronik veya kağıt ortamında işleme amacı doğrultusunda tüm kayıt ve belgeleri
düzenlemek; mevzuat, ilgili düzenleyici kurumlar ve diğer otoritelerce öngörülen bilgi saklama,
raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak; ve kanunlarda yazan diğer nedenlerle kişisel
verilerinizi işleyebiliriz.

Kişisel verilerinizi yukarıda belirtilmeyen diğer amaçlar doğrultusunda kullanmamız halinde, sizi
verilerinizin kullanıldığı özel amaçlar, ve başta 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu olmak
üzere yürürlükte bulunan ilgili mevzuat uyarınca gerekli olduğu ölçüde sizden kişisel verileri toplarken
verileri toplama dayanağımız hakkında bilgilendireceğiz.

Kişisel Verilerinizi paylaştığımız kişiler ve uluslararası veri aktarımı
Baxter, küresel bir şirket olarak faaliyet göstermekte olup aşağıda özetlenen amaçlarla, kişisel verilerinizi
kişisel verilerin aktarılabileceği kişi / kuruluşlara, mevzuat hükümlerinin izin verdiği kurum veya
kuruluşlara ve kamu tüzel kişilerine, diğer Baxter grup şirketlerine, doğrudan/dolaylı yurtiçi / yurtdışı
hissedarlarımıza, bağlı ortaklıklarımıza ve/veya iştiraklerimize ve Bilgi Teknolojileri sistem yönetimi ve
kullanıcı destek hizmetleri sağlayıcıları ile onay yönetimi ve postalama hizmetleri sağlayıcıları gibi,
Baxter adına hareket eden Baxter’ın birlikte çalıştığı hizmet sağlayıcıları da dahil olmak üzere üçüncü
taraflara aktarabilecektir. Söz konusu üçüncü tarafların yurtiçinde veya yurtdışında bulunması
mümkündür, ve bu üçüncü tarafların bize hizmet sunmak dışında herhangi bir şekilde kişisel verilerinizi
kullanması yasak olup söz konusu hizmet sağlayıcıların kişisel verileriniz için yeterli koruma düzeyini
sunmasını gerekli kılmaktayız ve sağlamaktayız. Baxter’ın hizmet sağlayıcıları ile ilgili daha fazla bilgi
için, lütfen privacy@baxter.com adresinden bizimle iletişime geçiniz.
Yukarıda belirtilen alıcılardan bir kısmı, Amerika Birleşik Devletleri gibi bulunduğunuz ülkede yürürlükte
bulunan kanunlara eşdeğer bir koruma düzeyinin sağlanamayabileceği ülkelerde bulunabilirler veya
faaliyet yürütüyor olabilirler (Baxter Grup şirketleri ve kuruldukları yerlerin listesine
https://www.baxter.com/location-selector adresinden ulaşabilirsiniz). Baxter, yeterli veri koruma düzeyi
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sunmak için birtakım önlemler almaktadır, veri alıcılarının tümünün, kişisel veriler için yeterli koruma
düzeyi sunduğunu ve kişisel verilerinizi korumak için uygun teknik ve idari güvenlik tedbirlerinin mevcut
olduğunu temin etmektedir. Her türlü veri aktarımı, başta 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu
olmak üzere, yürürlükte bulunan ilgili mevzuatta öngörülen şartlara uygun olarak gerçekleştirilecektir.
privacy@baxter.com adresine e-posta göndererek veya aşağıda “Bize Ulaşın” alanında sağlanan
iletişim bilgilerinden bizimle iletişime geçerek Baxter iştirakleri ve bağlı kuruluşları ve üçüncü taraf hizmet
sağlayıcıları hakkında bilgi talep edebilirsiniz ve kişisel verilerinizi ve gizlilik haklarınızı korumak için
uyguladığımız tedbirlere erişim talep edebilirsiniz.
Baxter International Inc. ve Baxter Healthcare Corporation, ABD Ticaret Bakanlığı tarafından, AB/AEA
ve İsviçre’den Amerika Birleşik Devletleri’ne aktarılan kişisel bilgilerin toplanması, kullanılması ve
saklanması ile ilgili olarak öngörülen AB-ABD Gizlilik Kalkanı ve İsviçre-ABD Gizlilik Kalkanı’na
uymaktadır. Baxter International Inc. ve Baxter HealthCare Corporation, Gizlilik Kalkanı İlkeleri’ne riayet
ettiğini ABD Ticaret Bakanlığı’na bildirmiştir. Bu Gizlilik Bildirimi’nin şartları ve Gizlilik Kalkanı İlkeleri
arasında herhangi bir çelişki olması durumunda, Gizlilik Kalkanı İlkeleri geçerli olacaktır. Gizlilik Kalkanı
programı hakkında daha fazla bilgi edinmek ve Baxter International Inc. veya Baxter Healthcare
Corporation’ın Gizlilik Kalkanı sertifikasını görüntülemek için, lütfen http://www.privacyshield.gov/
adresini ziyaret ediniz. Baxter International Inc. ve Baxter Healthcare Corporation’ın Gizlilik Kalkanı
bildirimi için, lütfen www.baxter.com adresini ziyaret ediniz.
Ticari varlıklarımız veya faaliyetlerimizin tümü veya herhangi bir kısmının bir hisse veya varlık anlaşması
ile satışı veya devri durumunda; kişisel verileriniz, devralan kuruluş tarafından en az aynı veya daha
yüksek özen standardı ile işlenecek ve korunacaktır. Böyle bir satış veya aktarım söz konusu olduğunda,
sizi ilgili işleme ilişkin bilgilendireceğiz. Böyle bir durumda daha önceden verdiğiniz onayı geri
çekebilirsiniz veya uygun olduğu ölçüde kişisel verilerinizin aktarımına ve kişisel verilerinizin devralan
kuruluş tarafından işlenmesine ve kullanılmasına itiraz edebilirsiniz.

Kişisel verilerinizi ne kadar süre ile saklıyoruz
Kişisel verileriniz, aşağıdaki süreler ile saklanacaktır:
•
•

•

Size pazarlama, ticari veya ilgili türde ileti göndermemiz için onay vermiş olmanız durumunda, onay
kayıtlarınızı onayınızın geçerli olduğu süre boyunca ve onayınızın geçerliliğini yitirdiği tarihten
itibaren bir yıl süreyle saklayacağız;
Kişisel verilerinizi size yalnızca pazar araştırma anketleri göndermek için toplamış olmamız
durumunda; iletişim bilgilerinizi, hangisi önce gerçekleşirse, pazar araştırma anketleri aboneliğinden
çıktığınız veya size pazar araştırma anketleri gönderme uygulamamıza son verdiğimiz ana kadar
saklayacağız. Pazar araştırmamızın bir parçası olarak, anket verilerinizi, Baxter müşterisi olarak
kaldığınız ve performansımızı ölçmek için ihtiyaç duyduğumuz süre boyunca saklayacağız.
If we have collected your data indirectly, i.e. from third parties, we will keep your data until our first
contact with you and further retention would be subject to your receipt of this privacy notice and/or
your consent as applicable. If such contact cannot be performed within a reasonable period of time
from the collection day of your data, the data will be deleted. Verilerinizi dolaylı olarak, örneğin
üçüncü taraf kaynaklardan, toplamış olmamız durumunda; sizinle iletişime geçene kadar verilerinizi
saklayacağız. Bu temas verilerinizin toplandığı günden itibaren makul bir süreiçerisinde
gerçekleşmez ise kişisel verilerinizi sileceğiz.

Haklarınız

Baxter tarafından verilerinizin işlendiği ve Baxter'ın verilerinizi veri sorumlusu sıfatı ile işlediği ölçüde
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun 11. maddesi gereği aşağıda yer alan iletişim
bilgilerinden yazılı başvuruda bulunarak kişisel verilerinizin;
•
•
•
•

Herhangi bir kişisel verinizin işlenip işlenmediğini öğrenme;
Kişisel verilerinizin işlenme faaliyetlerine ilişkin olarak bilgi talep etme;
Kişisel verilerinizin işlenme amaçlarını ve bunların amacına uygun kullanıp kullanılmadığını
öğrenme;
Kişisel verilerin yurt içinde veya yurt dışında üçüncü kişilere aktarılmış olması durumunda bu kişileri
öğrenme;
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•
•
•
•
•

Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme;
Kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması veya Şirket'in söz konusu verileri
işleyebilmek için hukuki dayanağı veya meşru menfaatinin bulunmaması halinde kişisel verilerin
silinmesini veya yok edilmesini isteme;
Baxter'dan, yine Baxter tarafından yetkilendirilen ve kişisel verileri işleyen üçüncü kişilerin, yukarıda
açıklanan düzeltme, silme veya yok edilme işlemleri hakkında bilgilendirilmesini talep etme;
Kişisel verilerin otomatik sistemler vasıtasıyla işlenmesi sonucu kişinin kendisi aleyhine ortaya
çıkabilecek sonuçlara itiraz etme ve;
Kişisel verilerinizin kanuna aykırı bir şekilde işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu
zararın tazmin edilmesini isteme hakkına sahipsiniz.

Yukarıda belirtildiği üzere, onayınızı geri alma veya kişisel verilerinizi doğrudan pazarlama amaçlarıyla
veya meşru menfaatlerimize dayanarak kullanmamıza ve açıklamamıza itiraz etme hakkınız da
bulunmaktadır. Size onayınız üzerine gönderdiğimiz pazarlama ve diğer iletilerde yer alan
üyelik/abonelikten çıkmaya ilişkin talimatları takip ederek veya pazar araştırma anketlerini almamayı
tercih ederek herhangi bir zamanda bu hakkınızı kullanabilirsiniz. Burada yer alan itiraz veya onayınızı
geri alma hakkınızı aşağıda sağlanan iletişim bilgilerini kullanarak bizimle iletişime geçerek de
kullanabilirsiniz. Kişisel verilerinizi kanuna aykırı olarak kullandığımızı, açıkladığımızı veya sair surette
işlediğimizi düşünmeniz durumunda, Kişisel Verileri Koruma Kurumu'na şikayette bulunabilirsiniz.

Bize Ulaşın
Kişisel verilerinizin işlenmesi ile ilgili taleplerinizi veya sorularınızı lütfen aşağıdaki adrese iletiniz:
Baxter Turkey Renal Hizmetler A.Ş.Maslak Mah. Bilim Sok. No: 5 İç Kapı No: 24-25 Sun Plaza Sarıyer/
İstanbul
tr_bilgi@baxter.com +90 212 365 5300
Yerel Gizlilik Savunucusu’nun iletişim bilgileri, mevcut ise.
Buna ek olarak, Baxter’ın Veri Koruma Görevlisi’ne privacy@baxter.com adresine e-posta göndererek,
haklarınızı kullanabilirsiniz veya haklarınız, işbu Bildirim ve kişisel verilerinizi nasıl işlediğimiz ile ilgili
olarak daha ayrıntılı bilgi edinebilirsiniz.
Başvurunuzda yer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde
sonuçlandırılacaktır.

Kişisel Verilerin Pasif Olarak Toplanması
Yerel Baxter İnternet Sitesini kullanımınız sırasında toplanan bilgiler

Size hizmetlerimizi sunmak için çeşitli teknolojiler ve işlevler içeren Baxter Web Siteleriyle
Etkileşimleriniz yoluyla bilgileriniz türetilebilir, üretilebilir veya otomatik olarak toplanabilir. Bu teknolojiler
ve işlevler kişisel veriler olarak değerlendirilebilecek olan kullanıcı adınız, şifreniz, pazarlama
tercihleriniz, internet protokolü (“IP”) adresiniz veya çerezler gibi bireysel tanımlayıcı ve tercih bilgileri ile
size doğrudan tanımlamayan işlemlerden elde edilen cihazınız, tarayıcı türünüz, işletim sisteminiz,
bilgisayar veya mobil cihazınız, gezinme ve tıklama davranışınıza ilişkin bilgileri içerebilecektir.

Kullandığımız İzleme Teknolojileri

Yerel Baxter İnternet Sitesi, size birtakım hizmetler ve işlevler sunmak amacıyla, meşru
menfaatlerimizin bir parçası olarak, aşağıdaki belirtilen teknolojileri kullanmaktadır.

Çerezler

Birçok internet sitesi gibi, Baxter İnternet Siteleri de "çerez" kullanmaktadır. Çerez, içeriği iyileştirmemize
yardımcı olan (örneğin gelecekte bu alanları iyileştirebilmemiz için sitenin hangi kısımlarının popüler
olduğunu ve hangi kısımlarının daha az popüler olduğunu tespit etmemize yardımcı olan) ve
ziyaretçilerimiz için internet sitesi içeriğini kişiselleştirebilmemizi sağlayan, bilgisayarınızın donanımına
aktarılan küçük dosyalardır. Tarayıcınızı çerezleri reddetmek ve bilgisayarınıza bir çerez
yerleştirildiğinde haberdar olmak üzere ayarlayabilirsiniz.
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Çerezlerin kullanımı, Baxter internet sitelerinin kendine özgü özellikleri ile değişiklik gösterebilecektir.
Bu sebeple, çerezlerin kullanımına ilişkin ek bilgiler için lütfen Yerel Baxter İnternet Sitesi ile ilgili çerez
politikasını inceleyiniz.
Genel olarak, aşağıdaki amaçlarla çerezler (ve aşağıda belirtilen diğer teknolojileri) kullanmaktayız:
• Hizmet sunmak için: Çerezler, size belirli bir hizmet sunmak için kullanılabilmektedir. Örneğin, sitemizin
erişim kontrollü bir alanında oturum açıyor olmanız durumunda, kimliğinizin doğrulanmış olduğunu tespit
etmek amacıyla geçici oturum çerezi yerleştirmekteyiz. Bu çerezlerde yer alan bilgiler, belirli bir oturum
için sunucuya tarayıcı taleplerini doğrulamak amacıyla sunucu tarafından kullanılan rastgele verilerden
oluşmaktadır. Geçici çerezleri kabul etmemeyi tercih etmeniz durumunda, bu çevrimiçi uygulamalarda
gezinemeyeceksiniz. Baxter İnternet Sitesi'ni ziyaret ettiğinizde ve bizden bir belge veya yanıt
istediğinizde de çerez kullanmaktayız. Bir form doldurduğunuzda, size Baxter İnternet Sitesi tarafından
yerel sabit diskinize çerez göndermesi seçeneği tanınacaktır. Bu tür çerezleri, form doldururken ve/veya
internet sitemizi yeniden ziyaret ederken zamandan tasarruf etmek için almayı tercih edebilirsiniz.
Çerezlerin kullanımını her bir tarayıcı düzeyinde kontrol edebilirsiniz. Bununla birlikte, çerezleri devre
dışında bırakmayı tercih etmeniz durumunda, internet sitemizin veya hizmetlerimizin birtakım
özelliklerini veya kontrollerini kullanımınız sınırlanabilecektir.
•İnternet sitesi kullanımına olanak tanımak için: Çerezler kullanıldığında, Baxter İnternet Sitesi, (geçici
çerezler söz konusu olduğunda) mevcut tarayıcı ekranınızdan çıkmanıza kadar veya çerezi devre dışı
bırakmanıza veya silmenize kadar, tercihleriniz ve hareketleriniz hakkında bilgileri hatırlayabilecektir.
Kullanıcıların birçoğu, internet sitesini mümkün olduğunca sorunsuz olarak gezinebilmelerine yardımcı
olması amacıyla çerezleri kullanmayı tercih etmektedir. Çerezlerin, sabit diskinize “saldıramayacaktır”
ve bilgisayarınızdan kişisel verileri gönderene iade edecektir.
• Ziyaretçilerimizi tanıyabilmek için: Baxter İnternet Sitesi'ni ziyaret ettiğinizde, bilgisayarlarımız, ziyaretçi
davranışı hakkında toplu olarak istatistikleri otomatik olarak toplamaktadır. Kaç kişinin sitemizi ziyaret
ettiği, kullanıcının IP adresi, ziyaretçilerin hangi sayfaları ziyaret ettikleri, ziyaretçilerimizin hangi alan
adlarından geldikleri, ziyaretçilerin hangi tarayıcıları kullandıkları ve internet sitemizde nasıl hareket
ettikleri gibi istatistikleri ve diğer verileri izleyebiliriz. Ziyaretiniz hakkındaki bu verileri, yalnızca
toplulaştırma amaçlarıyla kullanmaktayız. Bu istatistikler, ziyaretçilerimizin ilgi alanlarını anlamamıza ve
internet sitemizin içeriği ve performansını iyileştirmemize yardımcı olmak için kullanılmaktadır.
• Reklam / Tanıtım sunmak için: Baxter Siteleriyle etkileşiminize ve ilginize bağlı olarak içeriği
kişiselleştirmek ve Baxter ürünleri veya hizmetleriyle ilgili üçüncü taraf web sitelerinde reklam sunmak
için Baxter adına Sitemize pikseller veya diğer izleme teknolojilerini yerleştirmek için üçüncü taraf hizmet
sağlayıcıları kullanabiliriz. Tarayıcı ayarlarınızı bu çerezleri veya diğer izleme teknolojilerini kabul
etmeyecek şekilde ayarlama da dahil olmak üzere ek bilgi için lütfen “Reklam / Tanıtım” bölümüne bakın.

Ağ İşaretçileri

İşaretler, sayfa görüntülemelerini saymamıza veya çerezlerimize erişim sağlamamıza imkan tanıyan
(“tek piksel gif” veya “ağ işaretçisi” olarak adlandırılan) elektronik görüntüler içermektedir. Genel olarak,
herhangi bir banner reklam dahil olmak üzere, herhangi bir internet sitesinin bir parçası olarak
görüntülenen elektronik görüntüler, ağ işaretçisi olarak görev görebilir. Ağ işaretçileri, genel anlamda,
çok küçük 1’e 1 piksel boyutunda, banner benzeri dosyalardır, ancak varlıkları, “Görüntüle” ve daha
sonra “Kaynak”a basarak Internet Explorer’da kolaylıkla görülebilir. Ağ işaretçileri, yararlı içeriği
görüntülemekte daha faydalı bir şekilde kullanılan bilgisayar ekranında değerli bir alan kullanmamak için
çok ufaktırlar. Okunan haber bültenlerini saymak amacıyla, haber bülteni almayı tercih eden
abonelerimize gönderdiğimiz HTML-formatındaki grafik içeren haber bültenlerinde de ağ işaretçileri
kullanabiliriz. Buna ek olarak, internet sitemizde reklam gösteren birtakım reklam ağları, açıkça
görülebilir banner reklamlarında ağ işaretçileri kullanabilecektir.

İnternet Protokolü (IP) Adresleri

İnternet protokolü (IP) adresleri, İnternete girerken her bir bilgisayara otomatik olarak tahsis edilen
bireysel tanımlayıcılardır. İnternet Sitelerimizi ziyaret edenlerden IP adres bilgileri toplamakta ve bunları
yalnızca sistem idari amaçlarıyla kaydetmekteyiz. IP adresleri, tanımlamak amacıyla
kullanılmamaktadır. Bu bilgiler, toplu demografik bilgiler ile sitenin kullanımı ile ilgili diğer bilgileri
Revised March 2020

5

hazırlamamıza ve fonksiyonlarını iyileştirmemize yardımcı olmaktadır. IP adreslerini, kişiyi tanımlayan
bilgiler ile birleştirmemekteyiz. Bazı durumlarda, Baxter Siteleriyle etkileşiminize bağlı olarak Baxter
ürünleri veya hizmetleriyle ilgili üçüncü taraf web sitelerinde reklam sunmak için IP adreslerini de
kullanabiliriz. Aşağıda "Reklam / Tanıtım" bölümünde açıklandığı gibi tarayıcı ayarlarınızı, çerezleri
kabul edip etmeyecek şekilde ayarlayarak bu teknolojiyi devre dışı bırakabilirsiniz.

Analytics Araçlar

Araçlar ve teknolojler, Baxter İnternet Siteleri'nde kullanılan bir özelliktir. Analytics Araçlar, çerezler
kullanarak, ziyaret süreniz, ziyaret edilen sayfalar, Baxter Sitelerinin her sayfasında harcanan süre IP
adresi, ve Baxter İnternet Sitesi'ne erişim için kullanılan cihazlarda kullanılan işletim sistemi türü gibi
verileri toplar ve saklar. Çerezlerin kullanımıyla ilgili daha fazla bilgi için, lütfen Baxter Web Sitesi'nin
altındaki çerez politikasını inceleyin.
Reklam / Tanıtım: Ayrıca üçüncü taraf hizmet sağlayıcıları, Baxter adına yukarıda açıklanan
teknolojilerin kullanımı yoluyla toplanan bilgileri, içeriği kişiselleştirmek ve ayrıca Baxter ürünleri veya
hizmetleriyle ilgili üçüncü taraf web sitelerinde Baxter Sitesiyle olan etkileşiminize bağlı olarak ilginizi
çekecek şekilde reklam sunmak için de kullanabiliriz.
Üçüncü taraf web sitelerindeki bazı reklamlar kişiselleştirilebilir; başka bir deyişle sizin veya reklamı
sunan üçüncü taraf hizmet sağlayıcısının sizi veya bilgisayarınızın Baxter veya üçüncü taraf sitelerindeki
tarama etkinliğine bağlı olarak sizinle ilgili olması amaçlanmıştır.
Yasaların gerektirdiği gibi, bazı yargı alanlarında bunu yalnızca sizin onay izninizle yapacağız. Ayrıca,
tarayıcı ayarlarınızı çerezleri kabul etmeyecek şekilde ayarlayarak üçüncü taraf hizmet
sağlayıcılarımızdan kişiselleştirilmiş reklamlar almamayı da tercih edebilirsiniz. Güvenlik tercihlerini
yönetme talimatları için lütfen tarayıcınızın “yardım” bölümüne bakınız. Aşağıdaki kullanıcı seçim
mekanizmalarında katılımcı şirketlerin ilgi alanına dayalı reklamcılığı devre dışı bırakmak için lütfen şu
adresi ziyaret edin:
-Dijital Reklamcılık Birliği (DAA) 'nın özdenetim kapsamı dışında kalma
(http://optout.aboutads.info/) ve mobil uygulama tabanlı "AppChoices" indirme
(https://youradchoices.com/appchoices)
-Avrupa İnteraktif Dijital Reklam Birliği (EDAA) tüketici kapsamı dışında kalma
(http://youronlinechoices.eu)
-Ağ
Reklam
Girişimi
(NAI)
'nin
özdenetim
kapsamı
dışında
kalma
(http://optout.networkadvertising.org/).

sayfası
sayfası
sayfası
sayfası

Mobil ortamda, çoğu mobil işletim sistemi, ilgi alanına dayalı reklamcılık sağlayan şirketlere aktarılan
cihaz tabanlı devre dışı bırakma seçenekleri sunar. Bir mobil cihaz tanımlayıcısı (Apple'ın IDFA veya
Android'in GAID gibi) için bir devre dışı bırakma tercihi ayarlamak için cihaz üreticisinin mevcut seçim
talimatları sayfalarını ziyaret ediniz veya işletim sisteminiz için reklam izlemeyi sınırlandırmak üzere
sinyal gönderme hakkında daha fazla bilgi için burayı tıklayınız:
http://www.networkadvertising.org/mobile-choices.
Bu ayarların devre dışında bırakmak istediğiniz her cihazda (her cihazdaki her web tarayıcısı dahil)
yapılması gerektiğini ve çerezlerinizi temizlerseniz veya farklı bir tarayıcı veya cihaz kullanıyorsanız
devre dışında bırakma tercihinizi yenilemeniz gerektiğini lütfen unutmayın.

Güvenlik

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve yürürlükte bulunan ilgili mevzuatta öngörülen şartlara
uygun olarak, Yerel Baxter İnternet Siteleri vasıtasıyla hakkınızda edindiğimiz kişisel verilerin kaybı,
amacı dışında kullanılması ve tahrifatına karşı korumak için makul ve uygun güvenlik tedbirleri almakta
ve uygulamaktayız. Sakladığımız kişisel verileri korumak için makul güvenlik standartlarına uygun
hareket ediyoruz. Kişisel verilerinizin güvenliği ile ilgili olarak herhangi bir sorunuz olması durumunda
yukarıdaki “Bize Ulaşın” sekmesindeki iletişim bilgilerini kullanarak bizimle iletişime geçebilirsiniz.
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