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EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SINAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ  

GENEL KURUL FAALİYETLERİ  

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ AYDINLATMA METNİ 

 

a) Veri Sorumlusu 

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu 

olan EİS Eczacıbaşı İlaç, Sınai ve Finansal Yatırımlar Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (“Şirket”) 

tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir. 

 

b) Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği 

Toplanan kişisel verileriniz; Şirketimizin Genel Kurul faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi ve yönetimi 

kapsamında aşağıda yer verilen amaçlarla (“Amaçlar”) Kanun’un 5. maddesinde belirtilen kişisel veri 

işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenecektir.  

 Olağan ve olağanüstü Genel Kurul toplantılarının gerçekleştirilmesi, toplantılara katılımınızın 

sağlanması ve gerekli organizasyonların yönetimi, 

 Yönetim Kurulu faaliyet raporunun açıklanması ve müzakere edilmesi,  

 Bağımsız denetim rapor özetinin okunması ve genel kurula bilgi verilmesi, 

 Gündem maddelerinin görüşülmesi ve oylamaların kayıt altına alınması, 

 Yeni atanacak yönetim kurulu üyelerinin seçimi, 

 Genel Kurul toplantılarının ve muhalefet şerhlerinin tutanak altına alınması, 

  Hazirun cetvelinin hazırlanması ve imzalanması, 

 Şirketimizin 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve ikincil mevzuattan doğan hukuki 

yükümlülüklerinin yerine getirilmesi, 

 Koronavirüs (Covid-19)salgının önlenmesi ve kamu sağlığının korunması adına Genel Kurul 

toplantılarının gerçekleştirildiği alanların güvenliğinin sağlanması ve Şirket'le iş ilişkisi 

içerisinde olan ilgili kişilerin bu doğrultudaki menfaatlerinin korunması amacıyla sağlık 

verilerinizin sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler tarafından işlenmesi. 

 

c) İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği 

Toplanan kişisel verileriniz; yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, kanunen 

yetkili kamu kurumları ve kanunen yetkili özel kişilere Kanun’un 5. maddesinde düzenlenen veri işleme 

şartları kapsamında Kanun’un 8. maddesinde belirtilen kişisel verilerin aktarılmasına ilişkin kurallara 

uygun olarak aktarılabilecektir.  

 

d) Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi 

Kişisel verileriniz, Amaçlar’ın gerçekleştirilmesi kapsamında fiziki ortamda Şirket yerleşkesine girişiniz 

esnasında fiziki ortamda ateş ölçümü cihazı ve kimlik kontrolü üzerinden, yüz yüze gerçekleştirilen 

görüşmeler ile elektronik ortamda e-posta ve telefon kanalları üzerinden toplanmaktadır.  

 

Kişisel verileriniz aşağıdaki amaçlarla ve hukuki sebepler ile Şirketimiz tarafından Kanun’un 5. 

maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartlarına dayalı olarak toplanmakta ve işlenmektedir. 
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İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru 

menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebebine dayalı olarak; 

 Koronavirüs (Covid-19) salgının önlenmesi ve kamu sağlığının korunması adına Genel Kurul 

toplantılarının gerçekleştirildiği alanların güvenliğinin sağlanması ve Şirket'le iş ilişkisi 

içerisinde olan ilgili kişilerin bu doğrultudaki menfaatlerinin korunması amacıyla sağlık 

verilerinizin sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler tarafından işlenmesi. 

 

Kanunlarca açıkça öngörülmesi ve veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi 

için zorunlu olması hukuki sebebine dayalı olarak; 

 

 Olağan ve olağanüstü Genel Kurul toplantılarının gerçekleştirilmesi ve gerekli 

organizasyonların yönetimi, 

 Yönetim Kurulu faaliyet raporunun açıklanması ve müzakere edilmesi,  

 Bağımsız denetim rapor özetinin okunması ve genel kurula bilgi verilmesi, 

 Gündem maddelerinin görüşülmesi ve oylamaların kayıt altına alınması, 

 Yeni atanacak yönetim kurulu üyelerinin seçimi, 

 Genel Kurul toplantılarının ve muhalefet şerhlerinin tutanak altına alınması, 

  Hazirun cetvelinin hazırlanması ve imzalanması, 

 Şirketimizin 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve ikincil mevzuattan doğan hukuki 

yükümlülüklerini yerine getirmesi, 

 Koronavirüs (Covid-19) salgının önlenmesi ve kamu sağlığının korunması adına Genel Kurul 

toplantılarının gerçekleştirildiği alanların güvenliğinin sağlanması ve Şirket'le iş ilişkisi 

içerisinde olan ilgili kişilerin bu doğrultudaki menfaatlerinin korunması amacıyla sağlık 

verilerinizin sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler tarafından işlenmesi. 

 

e) Kişisel Veri Sahibinin Kanun’un 11. maddesinde Sayılan Hakları 

Kişisel verileriniz ile ilgili 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, 
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 Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın 

giderilmesini talep etme. 

 

Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı http://www.eis.com.tr/images/basvuru-
formu.pdf adresinden ulaşabileceğiniz İlgili Kişi 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. 
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