GİZLİLİK KOŞULLARI VE POLİTİKAMIZ
Taraflar
Şirket : 6220479936 Vergi numaralı, Mobisera Bilişim İç ve Dış Ticaret Limited Şirketi
Site : www.doktorclubawards.com
Başvuru Sahibi : Kullanım sözleşmesini okuyup, şartları kabul etmiş ve başvuru için gerekli
formları doldurarak başvurusu onaylanmış hizmet alıcısı olan bireysel ve tüzel kişilik
Genel Hükümler
Bu web sitesini ziyaret etmekle diğer başvuru sahiplerinin profillerini göremezsiniz. Bu web
sitesine başvuruyu yaparak ve bu site vasıtasıyla sunduğumuz hizmetlerden yararlanmayı
talep etmekle işbu "Gizlilik Sözleşmesi"nde belirtilen koşulları kabul etmektesiniz.
Mobisera Bilişim İç ve Dış Ticaret Limited Şirketi gizliliğinizi korumak ve kullanılmakta
bulunan teknolojik altyapıdan en üst seviyede yararlanmanızı sağlayabilmek amacıyla; kişisel
bilgi ve veri güvenliğiniz için çeşitli gizlilik ilkeleri benimsemiştir. Bu ilkeler dâhilinde
www.doktorclubawards.com internet sitesi ve tüm alt internet sitelerinde veri toplama ve
ziyaretçilerine/başvuru sahiplerine hizmet sunumu gerçekleşmektedir.
1.Gizlilik İlkelerimiz
Gizliliğinizin kontrolünde etkin role sahipsiniz.
Başvuru işlemleri için gerekli azami bilgi dışında, bilgilerin paylaşımı başvuranın
tasarrufundadır. Başvuru yaparken şifreyi sizler belirliyorsunuz. Partnerlerimizin
www.doktorclubawards.com içinde sunulacak hizmetlerde talep ettiği farklı mesleki veya
sosyal yaşamınıza ait veri(daha önce paylaşmadığınız) paylaşımı siz değerli başvuru
sahiplerinin uhdesindedir.
Kişisel Veri Nedir, Nasıl İşlenir, Nasıl Korunur, Nasıl Kullanılır anlamanıza yardımcı
oluyoruz.
www.doktorclubawards.com sitesi uygulamalarımızı ayrıntılı şekilde açıklarken, size daha da
fazla bilgi sunmak için bunun ötesine geçiyoruz. Hazırladığımız “Aydınlatma Metni” ile
başvuru sahiplerinin verilerin korunması konusunda bilgilendirilmesini sağlıyoruz.
Bilgilerinizin güvende kalmasını sağlamak için sürekli mesai yapıyoruz.
Güvenlik sistemlerimiz ve görevlilerimiz sürekli çalışarak tehditleri otomatik olarak
yakalamaya ve size daha ulaşmadan kaldırmaya yardımcı olmaktadır. Kurumumuz her şarta
hazırlıklı olup, periyodik olarak yedekleme yaparak verilerinizin güvende olmasını sağlıyor

Veri güvenliği konusunda Ar-Ge çalışmaları yapıyor. Bu alana Yatırım Yapıyoruz

Araştırma ve geliştirmeye yatırım yapıyor ve mühendisler, geliştiriciler, gizlilik uzmanları ve
hukukçular gibi Mobisera Bilişim İç ve Dış Ticaret Limited Şirketi dışından uzmanlarla
çalışıyoruz.
Ürünlerimizde gizliliği tasarım aşamasından itibaren dikkate alıyoruz.
Mobisera Bilişim İç ve Dış Ticaret Limited Şirketi geliştirdiği ürünlerinde Kişisel Verilerin
Korunması Kapsamında verilerin gizliliği ve korunması, güvenlik, arayüz tasarımı,
mühendislik, ürün yönetimi ve hukuk gibi alanlardaki uzmanlardan fikir alarak oluşturuyoruz.
Ekibimiz bu farklı bakış açılarını ürün gelişiminin her aşamasına dâhil etmeye çalışmaktadır.
Kapsamlı gizlilik incelemelerinin yanı sıra, ürünlerimizi sıkı veri güvenliği testlerine
sokuyoruz.
Sizlerden gelen geribildirimlerin yanında konusunda uzman yazılımcıların tespit ve önerilerini
dikkate alıyor, Güncel test araçlarıyla ürünlerimizi teste tabi tutuyoruz
Çalışanlarımızı eğitiyor, veri gizliliği konusunda gizlilik sözleşmeleri imzalıyoruz.
Çalışanlarımız kişisel verilerin korunması konusunda halen yürürlükte olan veya yürürlüğe
girecek yasal düzenlemeler konusunda bilgilendirirken eğitilmektedir. Güncel donanım ve
yazılım teknolojileri konusunda eğitim ve bilgilendirmeler periyodik olarak yapılmaktadır.
Geçmişte olduğu gibi bu günde her çalışan tanımlı olan işi çerçevesinde verilere sınırlı erişimi
söz konusu olup, yetkisi dâhilinde eriştiği verilerin gizliliğini sağlamak ve korunması
konusunda Mobisera Bilişim İç ve Dış Ticaret Limited Şirketi ile gizlilik sözleşmesi
imzalamıştır. Çalışanların imzaladığı gizlilik sözleşmesi, çalışanın herhangi bir nedenle
kurumdan ayrılması halinde de geçerliliğini sürdürür.
2. Kişisel Bilgilerinizin Toplanması ve Kullanılması
www.doktorclubawards.com’u kişisel bilgilerinizi bırakmadan ziyaret edebilirsiniz.
www.doktorclubawards.com’a Başvuru yaparak, ya da bülten için kayıt yaptırmak suretiyle
anonim kullanıcı olmaktan çıkarsınız. Bu noktadan itibaren bilgilerinizin
www.doktorclubawards.coma aktarılmasına ve saklanmasına onay vermiş olursunuz.
www.doktorclubawards.com’un kişisel bilgilerinizi kullanabileceğini kabul etmiş
sayılırsınız.(Aydınlatma metni, Kullanım sözleşmesi ve Kişisel Verilerin Korunması ve
İşlenmesi Politikası sayfalarını ziyaret ediniz)
www.doktorclubawards.com’a başvuran ziyaretçilerin kendileriyle ilgili bir takım kişisel
bilgilerini (örnek olarak: isim ve soy isim, telefon numarası, posta adresi, e-posta adresi vb.)
formlar ve diğer iletişim metodları aracılığıyla www.doktorclubawards.com’a vermeleri
gerekmektedir. www.doktorclubawards.com’un, kayıt sırasında talep edebileceği bu bilgiler
sistemde kayıtlı olarak tutulacaktır. İletilen bu kişisel bilgiler, gerektiğinde kullanıcılarla
iletişime geçmek amacıyla da kullanılabilir. (Aydınlatma metni, Kullanım sözleşmesi ve
Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası sayfalarını ziyaret ediniz)
www.doktorclubawards.com tarafından talep edilebilecek bilgiler veya kullanıcı tarafından
aktarılan bilgiler veya Site üzerinden yapılan işlemlerde elde edilen bilgiler

www.doktorclubawards.com ve işbirliği içinde olduğu partnerleri tarafından başvuru
sahibinin kişisel verilerinin korunması kanunundaki haklarına uygun olarak çeşitli istatistiki
değerlendirmeler, belirli aralıklar ile gönderilecek olan e-postalar aracılığı ile izinli iletişim ve
pazarlama, veri tabanı oluşturma çabaları ve pazar araştırmaları yapma gibi durumlar
dâhilinde kullanılabilir.
www.doktorclubawards.com tarafından Site içerisinde düzenlenebilecek periyodik veya
periyodik olmayan anketlere cevap veren başvuru sahiplerinden talep edilebilecek bilgiler de,
www.doktorclubawards.com ve işbirliği içindeki partnerleri tarafından başvuru sahiplerine
doğrudan pazarlama yapmak, istatistiki analizler yapmak ve özel bir veri tabanı oluşturmak
amacıyla da kullanılabilmektedir.
3. Hizmete yönelik verilerinizin işlenmesi, çerezler
Sistem kütüklerinde yer alan bilgiler, internet bağlantıları ile ilgili genel kurallar neticesinde
ortaya çıkan bilgiler (örneğin IP adresi), www.doktorclubawards.com tarafından
sunucularımızın teknik yönetimi amacıyla kullanılmaktadır. Bunun dışında, IP adresleri genel,
istatistiksel demografik bilgilerin toplanması amacıyla (örneğin, bağlantının kaynaklandığı
bölge ile ilgili) kullanılmaktadır.
www.doktorclubawards.com hizmetlerini sunmak ve içeriğin bireysel ihtiyaç ve ilgilere
uyumunu sağlamak için çerez kullanmaktadır(Aydınlatma metni, Kullanım sözleşmesi ve
Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası sayfalarını ziyaret ediniz).
Ziyaretçilerimiz dilerlerse çerezleri kabul etmek istemeyecek şekilde tarayıcı ayarlarını
değiştirebilirler. Tarayıcıda çerezleri hizmet dışı bırakmak hizmetlerimizin kullanımını
önlememektedir, fakat bazı teknik sorunlara yol açabilmektedir.
Bunun yanı sıra Web Sitesi’ni ziyaret ettiğinizde, yer sağlayıcı olarak, 5651 Sayılı Kanun md.
2/f.1,j bendi uyarınca trafik bilgilerinizin işleneceğini dikkatinize sunmak isteriz.
4. Güvenlik
www.doktorclubawards.com kendisine verilen gizli bilgileri kesinlikle özel ve gizli tutmayı,
bunu bir sır olarak saklamayı yükümlülük olarak kabul ettiğini ve gizliliğin sağlanıp
sürdürülmesi, gizli bilginin tamamının veya herhangi bir parçasının izinsiz olarak kamu
alanına girmesini veya yetkisiz kullanımını veya üçüncü bir kişiye açıklanmasını önleme
gereği olan gerekli tüm tedbirleri almayı ve üzerine düşen tüm özeni tam olarak göstermeyi
işbu bildirimle taahhüt etmektedir.
www.doktorclubawards.com sitesiyle paylaştığınız kişisel bilgilerinizin, yetkisiz erişimlere ve
açıklamalara karşı korunması için birçok araç (kriptolama, şifreler, fiziksel güvenlik vb.)
kullanmaktayız. Başvuru ücretsiz olmakla beraber, ödül töreni kapsamında
www.doktorclubawards.com veya partnerlerinden ücreti mukabilinde hizmet almak isterseniz,
bu işlem esnasında Kredi Kartı gerekebilir. Kredi Kartı bilgileri kesinlikle saklanmaz, Kredi
Kartı bilgileri sadece tahsilat işlemi sırasında ilgili bankalara güvenli bir şekilde iletilerek
provizyon alınması için kullanılır ve provizyon sonrası sistemden silinir. Başvuru sahipleri
kendi adına düzenlenmiş Kredi kartı dışında bir kart kullanırsa hukuki ve mali yaptırımlardan
kendileri sorumludur.

Başvuru Sahibi Hesabının Güvenliği
www.doktorclubawards.com’a giriş yaptığınız şifrenizi siz değerli başvuru sahipleri
belirliyorsunuz ve sorumluluk sizlere ait olup, şifrenizi hiç kimse ile paylaşmayınız. Şifrenizi
oluştururken benzersiz numaralar, harfler ve özel karakterler kullanmanızı ve sizden başka
kimsenin tahmin edemeyeceği nitelikte olmasını tavsiye ederiz.
“Şifrenizi veya kişisel bilgilerinizi başkalarıyla paylaşmanız halinde, hesabınız adına yapılan
tüm eylemlerden sorumlu olacağınızı unutmayın.”
Şifrenizi kaybetmeniz, ya da üçüncü kişilerle paylaşmanız önemli verilerin üçüncü kişiler
tarafından kontrol edilmesine sebep olabilir. Dolayısıyla sizin adınıza başkaları tarafından
gerçekleştirilen ve hukuken bağlayıcı işlemlerin muhatabı olabilirsiniz. Şifrenizin
güvenliğinin herhangi bir nedenle tehlikeye girmesi halinde, şifrenizi
www.doktorclubawards.com web sitesine girerek değiştirmelisiniz.
Sistem Güvenliği;
Mobisera Bilişim İç ve Dış Ticaret Limited Şirketi, www.doktorclubawards.com internet
portalının kullanımından kaynaklanabilecek doğrudan ve/veya dolaylı maddi ve/veya manevi
zararlardan hiçbir şekilde sorumlu değildir. www.doktorclubawards.com virüs ve benzeri
amaçlı yazılımlardan arındırılmış olması için gereken tedbiri almıştır. Ancak bunun yanı sıra
ziyaretçi/başvuru sahibi, nihai güvenliği sağlaması için kendi virüs koruma sistemini tedarik
etmesi ve gerekli korumayı sağlaması gerekmektedir, Başvuru sahibi
www.doktorclubawards.com’a ait siteyi ziyaret ederken, kendi yazılım ve işletim
sistemlerinde oluşabilecek tüm hata ve bunların doğrudan ya da dolaylı sonuçlarından
kendisinin sorumlu olduğunu kabul etmiş sayılır.
İnternetin yapısı gereği, bilgiler internet üzerinde yeterli güvenlik önlemleri olmaksızın
dolaşabilir, ve yetkili olmayan kişiler tarafından alınıp kullanılabilir. Bu tarz kullanımdan
doğacak diğer zararlar www.doktorclubawards.com’un sorumluluğunda değildir.
5. Veri Paylaşımı
www.doktorclubawards.com, sunmuş olduğu hizmetlerin ve servislerin daha efektif
kullanılabilmesi amacıyla birçok kurum ve kuruluşlarla(Partnerlerimiz) çeşitli şekillerde
işbirliği yapabilir. Bu işbirliği; reklam, sponsorluk, izinli pazarlama, veri paylaşımı ve yasal
diğer ticari yöntemlerle olabilir. www.doktorclubawards.com, iletişim faaliyetlerinde,
kanunların ve bilhassa Sağlık Mevzuatının öngördüğü şekilde izinli iletişim / pazarlama
yapacağını, başvuru sahibinin isteği dışında iletişim yapmamayı, başvuru sahibinin sistemden
ücretsiz ve kolayca çıkabilmesini sağlayacak araçlar sunmayı beyan ve taahhüt eder.
www. doktorclubawards.com site içerisinde başkaca sitelere link(bağlantı) sağlayabilir.
Anlaşmalı olduğu partnerlerinin reklamlarını ve/veya çeşitli hizmetlere ilişkin başvuru ve
duyuru formlarını yayınlayabilir, ziyaretçiler bu formlar ve reklamlar aracılığıyla reklam
veren veya anlaşmalı partnerin sitesine yönlendirebilir. www.doktorclubawards.com, bu
bağlantı yoluyla erişilen diğer sitelerin gizlilik uygulama ve politikalarına ya da
barındırdıkları içeriklere yönelik olmak üzere hiç bir sorumluluk taşımamaktadır.

Bu sitenin başvuru sahiplerinin sağladığı bilgileri adımıza hizmetler yürütmek için
tuttuğumuz hizmet sağlayıcılarla paylaşabiliriz. Bu hizmet sağlayıcıların adımıza hizmetler
yürütmek ya da yasal gereksinimlere uymak için gerekli olan haller dışında bu bilgileri
kullanmaları ya da açıklamaları yasaktır.
www.doktorclubawards.com başvuru sahibinin izni olmadan aşağıda sayılan hallerde ise işbu
gizlilik bildirimi hükümleri dışına çıkarak kullanıcılara ait bilgileri üçüncü kişilere
açıklayabilecektir. Bu durumlar;
•

•
•
•

•

Kanun, KHK, Yönetmelik vb. yetkili hukuki makamlar tarafından çıkarılan ve
yürürlükte bulunan hukuk kurallarının getirdiği zorunluluklara uyulmasının gerektiği
haller,
Sağlık Bakanlığı’nın genel düzenleyici işlemleriyle, Bakanlıkla paylaşılması zorunlu
hale getirilen bilgilerin istendiği haller,
www.doktorclubawards.com’un başvuru sahipleri ile arasındaki sözleşmelerin
gereklerinin yerine getirilmesi ve bunların uygulamaya konulmalarıyla ilgili hallerde,
Yetkili idari ve/veya adli makamlar tarafından usulüne uygun olarak yürütülen bir
araştırma veya soruşturma doğrultusunda başvuru sahipleri ilgili bilgi talep edilmesi
hallerinde,
Başvuru sahiplerinin haklarını veya güvenliklerini koruma amacıyla bilgi verilmesinin
gerekli olduğu hallerde.

6.Verilerin Saklanma Süresi
Kullanıcılar tarafından sağlanan kişisel veriler, www.doktorclubawards.com’un hizmetlerinin
verilebilmesi amacıyla, hizmetlerin sağlandığı süre boyunca saklanacaktır. İlaveten, başvuru
sahibi ile herhangi bir uyuşmazlığın doğması halinde, uyuşmazlık kapsamında gerekli
savunmaların gerçekleştirilebilmesi amacıyla sınırlı olmak üzere ve ilgili mevzuat uyarınca
belirlenen zamanaşımı süreleri boyunca kişisel verileri saklayabilecektir. 5651 sayılı yasada
ve ilgili yönetmeliklerde belirtilen trafik bilgisi saklama yükümlülükleri saklıdır.
“www.doktorclubawards.com işbu gizlilik bildiriminde geçen hükümleri gerekli gördüğü
anlarda www.doktorclubawards.com sitesinde sayfasında yayınlamak şartıyla değiştirebilir.
www.doktorclubawards.com’un değişiklik yaptığı gizlilik sözleşmesi hükümleri, ilgili sayfada
yayınlandığı tarihte yürürlüğe girmiş kabul edilir.”
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