MIS Implants Technologies Ltd. Gizlilik Politikası
Son Güncelleme: 29 Ağustos 2018
Bu Veri Koruma ve Gizlilik Bildirimi (“Gizlilik Bildirimi”), P.O. Box 7, Bar Lev Industrial Park,
2015600 adresinde bulunan MIS Implants Technologies Ltd. olarak bizim ve tüm küresel
iştiraklerimizin, siz web sitemizi ziyaret ettiğinizde, bir ürün satın aldığınızda, e-posta
hizmetlerimizden birine kayıt olduğunuzda, bilgi talep ettiğinizde, web sitesine kayıt
olduğunuzda, yarışmalarımızdan birine girdiğinizde, bir promosyona katıldığınızda, web
sitemizin diğer interaktif bölümlerinden birini kullandığınızda, bizimle sosyal medya kanalıyla
veya gerçek ya da potansiyel bir işle veya istihdam ilişkisi ile bağlantılı olarak iletişim
kurduğunuzda işlediğimiz Kişisel Verileri (birlikte “veri konuları”) nasıl kullandığımızı açıklar.
Bu gizlilik bildirimi ile ilgili sorular
Bu Gizlilik Bildirimi, MIS Implants Technologies Ltd.'nin gizlilik uygulamaları hakkında
herhangi bir sorunuz veya yorumunuz varsa veya bize verdiğiniz bilgileri ya da tercihleri
güncellememizi isterseniz, lütfen bize ulaşın:
E-posta: service@mis-implants.com konu başlığında "FAO: Data protection officer" (Veri
koruma yetkilisi dikkatine) notu ile ("Veri Koruma İrtibat Kişisi").
Web: http://www.mis-implants.com ve “Contact Us” (Bize Ulaşın) sayfasındaki bilgileri
kullanın.
Telefon: + 972 4 – 9016 700
İşlediğimiz kişisel veri türleri
1. Sizin hakkınızda tutabileceğimiz bilgi türleri şunları içerir:
a) İletişim bilgileri (ad, posta veya e-posta adresi ve telefon numarası gibi);
b) İş iletişim bilgileri (iş unvanı, departman ve kuruluşun adı gibi);
c) Mesleki bilgiler (MIS Implants Technologies Ltd. ürünleri veya hizmetleriyle ilgili
deneyim gibi);
d) Ödeme detayları (ödemede kullanılan kart numarası, son kullanma tarihi ve fatura
adresi dâhil);
e) Sevkiyat bilgileri (sevkiyat adresi, dental distribütör ve telefon numarası dâhil);
f) Web sitemizde oluşturabileceğiniz hesap için kullanıcı adı ve şifre;
g) İçerik (fotoğraflar ve yorumlar gibi);
h) Bir iş başvurusu ile bağlantılı olarak sunmayı seçtiğiniz bilgiler (örneğin, askerlik
durumu, cinsiyet ve etnik köken); ve
i) Sizin için ürünler imal edebilmemiz ve/veya size ürün dağıtımı yapabilmemiz için,
sizin ya da sağlık kuruluşlarınızın bize sağlayabilecekleri, sizin hakkınızda, fiziksel
durumunuz ya da sağlığınız hakkındaki bilgiler;

j)

Sizinle olan etkileşimlerimizin geçmişi, bizden yaptığınız satın alımlar ve ürünlerimizi
kullanımınız hakkındaki bilgiler gibi, sizinle olan ilişkimizi yönetme süreci boyunca
bizim tarafımızdan oluşturulan bilgiler;
k) Diğer bilgiler (demografik veriler ve alışveriş davranışları ve tercihleri gibi).

Avrupa Birliği'nde (AB) “kişisel veriler” çok geniş bir şekilde tanımlanmıştır ve doğrudan veya
dolaylı olarak, kendileri hakkında tuttuğumuz verilerden veya diğer bilgilerle birleştirilen
verilerden teşhis edilebilen gerçek bir kişiyle ilgili her türlü bilgiyi içerir. Çalışanlarımız,
müşterilerimiz, hastalarımız, hissedarlarımız, yüklenicilerimiz veya tedarikçilerimizin
çalışanları, binalarımıza gelen ziyaretçiler veya web sitesi kullanıcıları ile ilgili verileri
içerebilir.
Kişisel verileri işleme amaçlarımız
2. MIS Implants Technologies Ltd.'nin, çeşitli amaçlarla sizin hakkınızda belli miktardaki
Kişisel Veriyi işlemesi gerekmektedir. MIS Implants Technologies Ltd. Kişisel Verilerinizi
yalnızca yürürlükteki yasalara uygun olarak ve aşağıdaki amaçları kapsayabilecek şekilde
işleyecektir:
a) Sizinle olan iş ilişkimizi yönetmek, örneğin: (i) işleminizi işleme koymak; (ii) bizdeki
hesabınızı yönetmek ve devamlılığını sağlamak; (iii) soru ve yorumlarınıza cevap
vermek ve müşteri desteği sağlamak; (iv) size özel müşteri yöneticiniz olması için
Bölge Satış Müdürü veya eşdeğerini tahsis etmek;
b) Pazarlama, reklam ve halkla ilişkiler, örneğin: (i) kuruluşumuzun ve ürünlerimizin size
pazarlanması; (ii) şirketimiz, ürünlerimiz ve hizmetlerimiz hakkında talep ettiğiniz
bilgileri size sunmak; (iii) pazarlama amacıyla, size ürün yelpazemiz hakkında bilgiler
veya ürün örnekleri temin etmek; (iv) e-posta, telefon veya normal posta yoluyla
sizinle irtibat kurmak; (v) ilgi alanlarınız ve coğrafi bölgeniz ile ilgili içerikler
sağlayarak web sitemizdeki deneyimlerinizi size özel hale getirmek;
c) Bakım ve istatistikler, örneğin: (i) sunucumuzla ilgili sorunların teşhis edilmesine
yardımcı olmak; web sitesini yönetmek ve geniş kapsamlı istatistiksel verileri
derlemek; (ii) web sitemizi güncellemek ve bakımını yapmak;
d) İşe alım amaçları, örneğin; (i) istihdam konusundaki ilginizi değerlendirmek ve MIS
Implants Technologies Ltd.'de olası istihdam konusunda sizinle iletişime geçmek; (ii)
başvurunuzu işleme koymak, işe alım istatistiklerini izlemek ve resmi raporlama
gerekliliklerine riayet etmek; ve
e) Uyumluluk, kanunlar, yönetmelikle ilgili ve etnik amaçlar, örneğin; (i) Kullanım
Şartlarımızı veya diğer yasal haklarımızı uygulamak; (ii) yürürlükteki kanunlara,
yönetmeliklere ve resmi kurumlardan gelen taleplere uyum sağlamak; (iii) ve
endüstriyel standartlara ve bizim politikalarımıza uygun hareket etmek.
f) Araştırma ve Ürün Geliştirme, örneğin, ürünlerimizi geliştirmemize yardımcı olması
için ürünlerimizi kullanma deneyiminiz hakkındaki bilgileri kullanabiliriz.

Kişisel verilerin işlenmesine yönelik yasal zemin
3. AB Veri koruma kanunları, sizin hakkınızda herhangi bir Kişisel Veriyi işlemeden önce yasal
bir zemine sahip olmamızı zorunlu kılar. Kişisel Verilerinizi yukarıdaki amaçlarla
işleyebilmemiz için yasal dayanaklar şunlar olabilir: (i) sizin izin vermiş olmanız; (ii) sizinle bir
sözleşme yapılabilmesi için gerekli olması; (iii) yasal bir zorunluluğa uymamız için bu işlemin
gerekli olması; veya (iv) verileri işlemenin, işletmemizi işletmek ve tanıtmak için meşru
menfaatlerimiz içerisinde olması.
4. Yürürlükteki yasaların şart koştuğu ölçüde, bize daha önce vermiş olduğunuz herhangi bir
izni geri alabilir veya yasal gerekçelerle herhangi bir zamanda Kişisel Verilerinizin işlenmesine
itiraz edebilirsiniz. Bazı durumlarda, MIS Implants Technologies Ltd.'nin Kişisel Verilerinizi
kullanması veya açıklaması için vermiş olduğunuz onayı geri çekmeniz bazı MIS Implants
Technologies Ltd. ürün veya hizmetlerinden yararlanamayacağınız anlamına gelecektir.
Veri sahiplerine ilişkin bilgilerin ifşa edilmesi
5. Kişisel Verilerinizi, yasal yükümlülüklerimize uygun olarak gizli tutmayı amaçlıyoruz. Bu
bilgileri, bu Gizlilik Bildirimi'nde tanımlananlar haricinde, yukarıda açıklanan amaçlar veya
verilerin toplandığı anda size açıkladığımız durumlar haricinde üçüncü taraflara satmayız,
kiralamayız, ticaretini yapmayız veya başka bir şekilde ifşa etmeyiz. Kişisel Verilerinizi,
yürürlükteki yasalara uygun olarak ve bu yasaların izin verdiği şekilde aşağıdaki koşullarda
açıklayabiliriz:
•
•
•
•

•
•

ana kuruluşumuza, iştiraklerimize, şubelerimize veya müşterek ofislerimize;
yasal yükümlülüklerimize uygun hareket etmemiz için, örn. vergi makamlarına bazı
bilgileri açıklamamız gerektiğinde;
veri tabanlarımız ve sistemlerimiz dahil olmak üzere işletmemizin güvenliğini veya
bütünlüğünü korumak için;
sözleşmeli hizmetlerin veya malların tedarikini kolaylaştırmak veya belirli interaktif
web sitesi fonksiyonlarının işlenmesi, e-posta hizmetlerinin yönetilmesi ve özel
promosyonlar yürütülmesi için dışarıdan destek alarak müşterilerimize ve web sitesi
ziyaretçilerine genişletilmiş hizmetler sunmak amacıyla dış kaynaklı servis
sağlayıcılarımız, tedarikçilerimiz veya distribütörlerimizden herhangi birine;
bir ortak girişim, işbirliği, finansman, satış, şirket birleşmesi, reorganizasyon, şirketin
yasal yapısında değişiklik, tasfiye veya benzeri bir olaya ilişkin amaçlarla; ve
sizin izin vermeniz durumunda diğer üçüncü taraflara.

Kişisel verileri korumak için kullanılan güvenlik önlemleri
6. MIS Implants Technologies Ltd., bize verdiğiniz bilgileri korumak ve güvenceye almak için
tasarlanmış olan uygun fiziksel, teknik ve organizasyonel güvenlik önlemlerini alacaktır.

Kişisel verilerin uluslararası transferi
7. Kişisel Verilerinizi, yukarıda bölüm 1'de belirtilen amaçlara uygun olarak, ileri işlemler için
orijinal olarak toplandığı ülkeler dışındaki ülkelerde bulunan üçüncü bir tarafa açıklayabilir
veya aktarabiliriz, Kişisel Verileriniz özellikle DENTSPLY SIRONA grup genelinde aktarılabilir.
Bu şartlar altında, biz, yürürlükteki yasaların gerektirdiği şekilde, gizlilik haklarınızın
organizasyonel, teknik, sözleşmeden doğan ve/veya diğer yasal yollarla yeterli düzeyde
korunduğundan emin olacağız. Geçerli yasalar kapsamında Kişisel Verilerinizi ve gizlilik
haklarınızı korumak için devreye sokmuş olduğumuz güvenlik önlemlerinin bir kopyasını alma
hakkına sahip olabilirsiniz; bu hakkın nasıl kullanılacağına ilişkin daha fazla bilgi için lütfen
Veri Koruma İrtibat Kişisi ile temasa geçin.
Kişisel verilerin saklanması
8. Kişisel Verileriniz, iş ilişkimizin süresi boyunca ve sonrasında da yürürlükteki yerel
kanunların gerektirdiği üzere veya meşru ve yasal bir amacımızın olduğu durumlarda bir süre
için saklanacaktır.
9. MIS Implants Technologies Ltd. başarısız adayların iş başvurularını başka bir uygun
pozisyonun oluşması durumunda iletişim kurabilmek veya yasal yükümlülüklerimize uygun
hareket etmek amacıyla başvuru sürecinden sonra makul bir süre için tutacaktır.
Veri sahibi hakları
10. Veri koruma kanunları genellikle bireylere, Kişisel Verilerine erişme, düzeltme, silme,
kısıtlama ve işlenmesine karşı çıkma hakları da dahil olmak üzere çok sayıda hak
tanımaktadır. Bireyler, Kişisel Verilerinin yürürlükteki veri koruma kanununa uygun olarak
işlenmediğine inanmaları durumunda, yerel veri koruma yetkilisine şikayette bulunma
hakkına da sahip olabilirler. Bu haklardan herhangi birini kullanmak isterseniz, lütfen
service@mis-implants.com adresinden MIS Implants Technologies Ltd. Gizlilik Yetkilisi ile
iletişime geçin. Bu tür taleplere zamanında yanıt vermemize yardımcı olmak için, lütfen
iletinizin başlık kısmına "Privacy Rights Request" (Gizlilik Hakları Talebi) ifadesini ekleyin.
11. Veri sahipleri, yürürlükteki yasaların izin verdiği durumlarda, Kişisel Verilerinin
kopyalarını talep edebilirler. Bu, veri sahibi erişim talebi (subject access request) veya SAR
olarak bilinir.
12. Veri Sahibi Erişim Talebinde (SAR) bulunmak, başka bir ifadeyle sizin hakkınızda
tuttuğumuz Kişisel Verilerin kopyalarını talep etmek isterseniz, bunu yukarıda ayrıntıları
verilen Veri Koruma İrtibat Kişisi'ne yazarak yapabilirsiniz. Talepte, bir SAR isteği yapıldığı
açıkça belirtilmelidir. Eğer net değilse, sizden kimliğinize dair kanıt sunmanızı isteyebiliriz.
13. Bir SAR isteğine yanıt vermek zaman alan bir çalışmadır. Talebinizde mümkün olduğunca
spesifik açıklamalar yaparsanız, MIS Implants Technologies Ltd. ihtiyaç duyduğunuz bilgilere
daha hızlı bir şekilde ulaşabilecektir. Örneğin, “Web sitesindeki üye hesap dosyamda bulunan
Kişisel verilerimin bir kopyasını istiyorum” veya belli bir belgenin bir kopyasını almak
isterseniz, belgenin başlığı, oluşturulma tarihi, yazarı ve muhtemelen depolandığı alan da
dahil olmak üzere dikkatli bir şekilde açıklanması faydalı olacaktır. Bu, SAR isteğinize

mümkün olan en kısa sürede yanıt vermemize yardımcı olacaktır. Yetersiz bilgi verildiği
takdirde, sizden bize yardımcı olması için daha fazla bilgi istenebilir.
Kamuya açık alanlar
14. Bu web sitesi, kullanıcılarına çeşitli zamanlarda sohbet odaları, kariyer sayfaları, mesaj
panoları ve/veya haber grupları sağlayabilir. Aksi belirtilmedikçe, bu alanlarda açıklanan
bilgilerin kamuya açık bilgiler haline geleceğini ve kişisel bilgilerinizi bu alanlarda açıklamaya
karar verirken dikkatli olmanız gerektiğini lütfen unutmayın. Üçüncü taraflar hakkındaki
kişisel bilgileri yayımlamak veya spesifik, kimliği teşhis edilebilir hastalarla ilgili bilgileri
tartışmak için bu alanları kullanmayın.
Diğer web sitelerine bağlantılar
15. Web sitemiz diğer web sitelerine verilen bağlantılar içerebilir. MIS Implants Technologies
Ltd. bağımsız üçüncü taraf web sitelerinin gizlilik uygulamalarından veya içeriğinden sorumlu
değildir. Gizliliğinizin korunmasını sağlamada yardımcı olmak için, bu web sitesindeki bir
bağlantı yoluyla ziyaret ettiğiniz herhangi bir web sitesinin gizlilik politikasını gözden
geçirmenizi öneririz.
Gizlilik bildirimimizdeki güncellemeler
16. Bu Gizlilik Bildirimi'ni tamamen kendi takdirimize bağlı olarak, herhangi bir zamanda
revize edebilir veya güncelleyebiliriz. En son güncelleme yapıldığında Gizlilik Bildirimi'nin üst
kısmında belirteceğiz. Tüm değişiklikler, yayımlandığı andan itibaren yürürlüğe girer ve
sonrasında web sitesine tüm erişimlerde ve web sitesinin kullanımında geçerlidir.
Çerezler/izleme bildirimi
17. Bu Gizlilik Bildirimi'nde açıklanan belirli verileri toplamak için web sitemizde çerez
teknolojisini kullanabiliriz.
Çerez, tarayıcınıza gönderilen ve bilgisayarınızın sabit diskinde, cep telefonunuzda veya diğer
cihazlarınızda depolanan küçük bir bilgi parçasıdır. Tarayıcınızı, bir çerez aldığınız zaman size
bildirecek şekilde ayarlayabilirsiniz. Bu, çerezi kabul etmek isteyip istemediğinize karar
vermenizi sağlar. Bununla birlikte, web sitelerimiz kanalıyla sunulan bazı hizmetler ve
özellikler, çerezleriniz devre dışı bırakılmışsa düzgün çalışmayabilir.
Aşağıdakiler, web sitemizde kullanılabilecek çerez örnekleridir:
a) Kesinlikle gerekli çerezler. Bu çerezler, web sitesinde gezinebilmeniz ve özelliklerini
kullanabilmeniz için zorunludur. Bu çerezler olmadan, iş başvurunuzu kaydetme, bir
sepete ürün ekleme, ödeme yaparak çıkma gibi talep ettiğiniz hizmetler sağlanamaz.
b) Performans çerezleri / analitik çerezler. Bu çerezler, ziyaretçinin hangi ülkeden erişim
sağladığı da dâhil olmak üzere, ziyaretçilerin web sitelerimizi nasıl kullandıklarına
dair verileri toplar. Bunlar, ziyaretçileri tanımamıza ve sayılarını tespit etmemize ve
ziyaretçilerin siteyi kullanırken ne şekilde hareket ettiklerini görmemize imkân verir.
Bu çerezlerin topladığı tüm veriler bir araya getirilir ve kişisel olarak kimliğiniz tespit
edilmeye çalışılmaz.

c) İşlevsel çerezler. Bunlar, web sitemize döndüğünüz zaman sizi tanımak için kullanılır.
Böylece, içeriğimizi sizin için kişiselleştirmemize, sizi isminizle selamlamamıza ve
tercihlerinizi (örneğin, dil veya bölge seçiminiz) hatırlamamıza olanak tanır.
18. Web sitemiz aynı zamanda Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn veya YouTube
tarafından sağlananlar gibi sosyal ve video eklentileri kullanmaktadır.
Web sitemizin sosyal, video veya başka bir eklenti içeren bir sayfasını ziyaret ettiğinizde,
tarayıcınız bu eklenti için sunucuyla doğrudan bağlantı kurar ve onlara web sitemizin ilgili
sayfasına erişim sağlamış olduğunuz yönünde bilgi verir. Bu hizmete giriş yaparsanız aynı
zamanda, ziyaretiniz bu hizmet ile hesabınıza bağlanabilir. Bu nedenle, örneğin “Like”
(Beğen) butonuna tıklayarak veya bir yorum girerek eklentilerle etkileşim kurarsanız, ilgili
bilgiler doğrudan tarayıcınızdan öteki tarafa iletilir. Bu hizmetler ile etkileşiminiz, söz konusu
tarafların yürürlükteki gizlilik politikasına ve web sitelerinde bulunabilecek diğer politikalara
göre yönetilir.
19. Web sitelerimizi ziyaret ettiğinizde, bazı üçüncü taraflara (reklam ağları ve veri analiz
şirketleri gibi) zaman içerisinde ve farklı web siteleri arasındaki çevrimiçi etkinlikleriniz
hakkında bilgi toplamaları için izin verebiliriz. Tarayıcı ayarlarınız, ziyaret ettiğiniz web
sitelerine ve çevrimiçi hizmetlere otomatik olarak “Do Not Track” (İzleme Yapma) sinyalini
iletmenize imkân verebilir. Bununla birlikte, endüstri katılımcıları arasında “Do Not Track”
ifadesinin bu bağlamda ne anlama geldiğine dair bir fikir birliği yoktur. Birçok web sitesi ve
çevrimiçi hizmet gibi, bizim web sitelerimiz de bir ziyaretçinin tarayıcısından “Do Not Track”
sinyali aldıkları zaman uygulamalarını değiştirmemektedir. “Do Not Track” hakkında daha
fazla bilgi edinmek için, http://www.allaboutdnt.com adresini ziyaret edin.
İzin
20. Yürürlükteki yasalara riayet etmek için gerektiği takdirde, cihazınıza çerezler yerleştirmek
için izninizi isteyeceğiz. Onayınız sağlandıktan sonra, yeniden ziyaret ettiğinizde bu mesaj
tekrar görünmeyecektir. Eğer siz veya bilgisayarınızın bir başka kullanıcısı tarafından,
herhangi bir zamanda onayınızın geri çekilmesi istenirse, tarayıcı ayarlarınızı değiştirerek
bunu yapabilirsiniz. Çerezler hakkında daha fazla bilgiyi www.allaboutcookies.org ve
http://www.youronlinechoices.com/uk/ adreslerinde bulabilirsiniz.
California
California (Kaliforniya) yasaları, California'da ikamet eden kişilerin, bilgilerinin doğrudan
pazarlama amaçlı olarak üçüncü taraflarla nasıl paylaşıldığı konusundaki belirli detayları talep
etmelerine izin vermektedir. Yasaya göre, bir işletme bu bilgileri sağlamak veya Kaliforniya
sakinlerinin bu tür paylaşımlara katılmalarına veya bu tür paylaşımlardan vazgeçmelerine izin
vermek zorundadır. Eğer California'da ikamet ediyorsanız ve bağlı kuruluşlarımızla ve/veya
üçüncü taraflarla pazarlama amaçlı olarak paylaştığımız kişisel bilgi kategorilerini tanımlayan
bilgileri ve bu gibi bağlı kuruluşlar ve/veya üçüncü taraflar için iletişim bilgilerini isterseniz,
lütfen bu Gizlilik Bildirimi’nin başlangıcındaki iletişim bilgilerini kullanarak yazılı bir istek
gönderin.

