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SZUTEST ORTAK SAĞLIK GÜVENLİK BİRİMİ LİMİTED ŞİRKETİ (“SZUTEST OSGB” veya “Şirket”)veri sorumlusu sıfatıyla, kişisel verilerinizin 
korunmasına büyük önem vermektedir. İşbu Aydınlatma Metni ile, kişisel verileriniz hakkında, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 
(“KVKK” veya “Kanun”), Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ ve sair mevzuatlara 
göre sizleri bilgilendirmek isteriz. 
 
SZUTEST OSGB, kişisel verileri işlerken aşağıdaki ilkeleri benimsemiştir. 
• Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma. 
• Doğru ve gerektiğinde güncel olma. 
• Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme. 
• İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma. 
• İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme. 
 
Veri sorumlusunun kimliği 
Şirket Unvanı  : SZUTEST ORTAK SAĞLIK GÜVENLİK BİRİMİ LİMİTED ŞİRKETİ 
Mersis No  : 0734073645272886 
İletişim Adresi  : ESENKENT MAH. FERMAN SOK. NO:2/6 ÜMRANİYE/İSTANBUL  
Telefon No  : 0(216) 644 5008 
E-Posta adresi  : kvkk@szutestosgb.com.tr 
KEP Adresi  : szutestosgb@hs01.kep.tr 
 
İşlenen kişisel verileriniz  

Kişisel Veri Kategorisi Kişisel Veri 

Kimlik Ad Soyad, İmza, Cinsiyet, TC Kimlik No, Doğum Tarihi, Doğum yeri, Medeni Hali,  

Fiziksel Mekan Güvenliği Kamera Kayıtları 

Hukuki İşlem Dava Dosyasındaki Bilgiler, Adli Makamlarla Yazışmalardaki Bilgiler 

İletişim İletişim Adresi, Telefon No, E-Posta Adresi,  

Mesleki Deneyim Eğitim Durumu, Mesleği, Yaptığı İş, Çalıştığı Bölüm,  
 

Özel Nitelikli Kişisel Veri Kategorisi Özel Nitelikli Kişisel Veri 

Sağlık Bilgileri 

Kişisel Sağlık Bilgileri (Radyolojik Testler, Akciğer Grafisi, Water’s Grafisi, Fizyolojik Testler, 
Odiometri (İşitme Testi), Solunum Fonfksiyon Testi (SFT), Elektrokardiyagram (EKG), Laboratuvar 
Tetkikleri, Tam Kan Sayımı, Tam İdrar Tahlili, Karaciğer Fonksiyon Testleri (AST, ALT, GGT), Böbrek 
Fonksiyon Testleri (Üre, Kreatinin), Antikor, PCR Testleri, Serolojik Testler, Hepatit B, Hepatit C, 
HIV Taramaları, Portör Taramaları, Burun Boğaz Gaita Kültürleri, Gaita Mikroskobisi, Toksikolojik 
Testler, İdrarda veya kanda (ALA, Bakır, Civa, Çinko, Kurşun, Toluen, Fenol, Vanil Mandelik Asit, 
Hippurik Asit),  Aşılama (Hepatit B, Hepatit C, Grip, Pnömokok (Zatüre))), Kan Grubu Bilgisi 

 
Kişisel veri toplamanın yöntemi  
Kişisel verileriniz KVKK gereğince aşağıda sayılan kanallar vasıtasıyla otomatik ya da otomatik olmayan yollarla mevzuata uygun olarak 
toplamaktadır. Bu kapsamda kişisel verileriniz;  
(1) Tarafınızca randevu alınması, tarafınıza yapılan testlerle, form doldurulması, başvuru evraklarının doldurulması 
(2) Şirket ile kurmuş olduğunuz iletişim (mail, telefon vb.) kanalıyla, 
(3) Şirket merkez, şube ve depolarında yer alan güvenlik kameraları vasıtasıyla elde edilmektedir. 
 
Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları ve Hukuki Sebebi 
Kişisel verileriniz aşağıda yer alan amaçlar ve hukuki sebepler kapsamında elde edilmekte ve işlenmektedir. 
• SZUTEST OSGB tarafından verilen mobil sağlık hizmeti kapsamında kişisel verileriniz 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, Kişisel 

Sağlık Verileri Hakkında Yönetmelik, ilgili sair mevzuat kapsamında Şirketimizle aranızdaki sözleşme ilişkisine dayanarak tarafınıza 
gereken tahliller/ tetkikler yapılması, ilgili sağlık testlerinin yapılması, sağlık raporu alınması, periyodik kontrol formlarının doldurulması 
amacıyla sağlık bilgileriniz; 
KVKK madde 6/3 uyarınca işyeri hekimi tarafından kamu sağlığının korunması koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım 
hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla,  
Sağlık personeli (İşyeri hekimi)  dışındaki, İş sağlığı ve güvenliği personeli ve Şirketimizdeki ilgili personeller tarafından yukarıdaki 
amaçlarla ve KVKK madde 6/2 uyarınca açık rızanız kapsamında sağlık bilgileriniz elde edilmekte ve işlenmektedir. 

• Etkinlik ve organizasyonlarda reklam ve kampanya süreçlerinin yürütülmesi amacıyla Şirket sosyal medya hesaplarında ve web sitesinde 
yer alan görsel ve işitsel kaydınız ancak KVKK madde 5/1 uyarınca açık rızanız ile, 

• 6698 sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanununda yer alan VERBİS yükümlülüğünün yerine getirilmesi, irtibat kişisinin atanması ve diğer 
yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla KVKK madde 5/2-ç uyarınca Şirketimizin hukuki yükümlülüğü kapsamında kimlik ve iletişim 
bilgileriniz elde edilmekte ve işlenmektedir. 

 
İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği 
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İşlenen kişisel verileriniz yukarıdaki amaçlar ve KVKK madde 8 ve 9’da yer alan şartlara göre; kanunen açık rıza alınması gereken hallerde açık 
rıza alınarak ve kanun ile belirlenmiş koşullar çerçevesinde zorunlu olduğu durumlarda ve zorunlu olduğu kadarıyla; 
• Test sonuçlarının yorumlanması için İşyeri Hekimine ve diğer uzman hekimlere, 
• Tarafınızca alınan örneklerin test sonuçlarının çalışılması için KVKK madde 6/2 açık rızanız uyarınca Akredite tıbbi labarotuarlara, 
• Mobil sağlık hizmetlerinin yerine getirilmesi amacıyla SZUTEST MOBİL SAĞLIK HİZMETLERİ LTD ŞTİ. ile 
• Gerektiğinde bilgi vermek amacıyla Sağlık bakanlığına, bağlı kuruluşlarına,  
• Kurumsal yazılım hizmetleri  kapsamında yazılım hizmeti veren bilişim şirketi ve grup şirketimiz SZUTEST YAZILIM TEKNOLOJİLERİ SAN. 

VE TİC. LTD. ŞTİ. ile 
• Şirketimizle arasındaki sözleme ilişkisi kapsamında talep edilmesi halinde KVKK madde 6/2 uyarınca açık rızanız kapsamında 

işvereninizle, 
• Test sonuçlarının mail ortamında paylaşılması halinde mail sunucularımız yurtdışına olduğundan KVKK madde 9/1 uyarınca açık rızanız 

kapsamında ilgili bilişim şirketine,  
• Şirketimizin yer aldığı etkinlik ve organizasyonlar kapsamında görsel ve işitsel kayıtlarınız KVKK madde 9/1 uyarınca açık rızanız ile 

herkese açık sosyal medya platformlarında ve şirket web sitesinde, 
• Yasal gereklilikleri ifa etmek, resmi mercilerin taleplerini yerine getirmek ve hukuki uyuşmazlıklar kapsamında (adli makamlardan gelen 

evraklar vb.) gerekmesi halinde, yetkili kamu kurum ve kuruluşlar ile paylaşılabilecektir. 
 
İlgili Kişinin (Veri Sahibi) Kanun’un 11. Maddesinde Sayılan Hakları 
Kişisel veri sahibi olarak Kanun’un 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz:  
• Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme, 
• Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, 
• Kişisel verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, 
• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, 
• Kişisel verilerinin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel 

verilerinin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 
• Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması 

halinde kişisel verilerinin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda ve kişisel verilerinin eksik veya yanlış işlenmiş olması 
halinde yapılan işlemlerin kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,  

• İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına 
itiraz etme, 

• Kişisel verilerinin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme. 
 
Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı, Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından belirtilen yöntemlerle ya da 
“www.szutestosgb.com.tr” adresinden ulaşabileceğiniz İLGİLİ KİŞİ BAŞVURU FORMU’ nu doldurarak şirketimize 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. 
 
Yukarıda yer alan Mobil Sağlık Hizmetleri Aydınlatma Metnini okudum ve anladım. Bu Metinde yer alan kişisel verilerimde bir 
değişiklik meydana gelmesi halinde bu durumu derhal SZUTEST OSGB’ye bildireceğimi taahhüt ederim.  
 
Ad-Soyad: 
Tarih: 
İmza: 


