
 
 

 

Gizlilik Politikası ve Bilgi Uygulamaları Hakkında Bildirim 
(Turkish) 

Geçerlilik Tarihi: 1 Ocak 2020 

BioMarin Pharmaceutical Inc. (“BioMarin, “biz”, “bizler” veya “bizim) internet sitesi ve çevrimiçi hizmetleri kullanan 
ziyaretçilerinin gizliliğine saygı duyar ve müşterilerinin, ortaklarının, hastalarının ve çalışanlarının güvenine değer 
verir. 

Bu Gizlilik Politikası ve Bilgi Uygulamaları Bildirimi ("Gizlilik Bildirimi"), BioMarin'in internet sitesi ve işlettiğimiz ve 
bu Gizlilik Bildirimi (toplu halde "Hizmetler") ile ilgili olan çevrimiçi hizmetler aracılığıyla sağlayabileceğiniz 
bilgilerin toplanması, kullanılması ve ifşasıyla ilgili uygulamalarını açıklamaktadır. Bu Gizlilik Bildirimi, yalnızca 
Hizmetler için geçerlidir ve çevrimdışı olarak topladığımız bilgiler için geçerli değildir. Hizmetlerimizi kullanmadan 
önce lütfen Gizlilik Bildiriminin tamamını okuyun. 

Bilgilerin Toplanması 

Hizmetlerimize kaydolduğunuzda, çeşitli içerik ve özelliklere eriştiğinizde, fotoğraf veya diğer içerikler 
gönderdiğinizde veya sorularınız ya da geri bildirimleriniz için doğrudan bizimle iletişime geçtiğinizde sizden 
aşağıda belirtilen bilgilerin bazılarını veya tümünü sağlamanızı isteyebiliriz: 

• Ad, soyadı, e-posta adresi, posta adresi ve telefon numarası gibi iletişim bilgileri; 

• Kullanıcı adı ve şifresi; 

• Yaş bilgisi veya cinsiyet gibi demografik bilgiler; 

• İletişim tercihleri; 

• Arama sorguları; 

• Hikayeler, yorumlar, fotoğraflar ve interaktif çevrimiçi özelliklerimizde yayınlanan diğer bilgiler; 

• Yazışmalar veya bize gönderdiğiniz diğer bilgiler. 

Ayrıca, Hizmetleri ziyaret ettiğinizde otomatik olarak aşağıdakiler dahil olmak üzere belirli bilgileri toplayabiliriz: 

• Tarayıcı türünüz ve işletim sisteminiz; 

• İnterneti her kullandığınızda otomatik olarak bilgisayarınıza atanan numara olan ve bazen genel coğrafi 
bölgenizi öğrenmek için kullanılabilen İnternet Protokol (IP) adresiniz; 

• Cep telefonu kimlik numaraları gibi diğer benzersiz belirleyiciler; 

• Hizmetleri ziyaret etmeden önce veya ziyaret ettikten sonra girdiğiniz siteler; 

• Hizmetler dahilinde görüntülediğiniz sayfalar ve tıkladığınız bağlantılar; 

• Çerezler, internet işaretçileri ve diğer teknolojiler aracılığıyla toplanan bilgiler; 

• E-posta mesajlarıyla etkileşimlerinize dair (ör. tıkladığınız bağlantılar ve mesajı açtığınıza veya ilettiğinize 
dair) bilgiler; 

• Standart sunucu günlüğü bilgileri. 

Bu bilgileri otomatik olarak toplamak için çerezleri, piksel etiketleri ve benzer teknolojileri kullanabiliriz. Çerezler, 
bilgisayarınızın internet tarayıcısı tarafından saklanan küçük bilgilerdir. Piksel etiketleri çerezleri, bir sayfanın 
görüntülendiği gün ve tarihi, piksel etiketinin yerleştirildiği sayfanın açıklamasını ve bilgisayarınızdaki veya 
cihazınızdaki benzer bilgileri tanıyabilen küçük görüntüler veya aynı zamanda "internet işaretçileri" veya "şeffaf 
GIF'ler" olarak bilinen görüntülere gömülü küçük veri parçalarıdır. Tarayıcınızdaki tercihlerinizi veya 
seçeneklerinizi yapılandırarak bilgisayarınızın bir çerezi kabul edip etmeyeceğine veya nasıl kabul edeceğine 
karar verebilirsiniz. Ancak, çerezleri reddetmeyi seçerseniz Hizmetler dahilindeki belirli çevrimiçi ürünleri, 
hizmetleri veya özellikleri kullanamayabilirsiniz. 

“İzlememe” Sinyallerine Cevap 
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Bazı İnternet tarayıcıları “İzlememe” sinyallerini iletme özelliğine sahiptir. “İzlememe” sinyallerine yönelik genel 
standartları henüz uygulamaya başlanmadığı için, BioMarin “İzlememe” sinyallerini işletmemekte veya bunlara 
cevap vermemektedir. 

Bilgilerin Kullanımı 

Bilgilerinizi kullanmamızdaki yasal dayanağımızın kapsamında, yasal iş çıkarlarına istinaden gerekli olan bilgilerin 
kullanılmasını yer almaktadır ve aşağıdaki örnekleri içermekte fakat bunlarla sınırlı değildir: 

• Ürünleri, promosyonları, hizmetleri ve talep ettiğiniz bilgileri size sağlamak; 

• Hizmetleri sürdürmek veya yönetmek, işe dair analizler gerçekleştirmek veya işimizin, Hizmetlerin ve 
sunduğumuz diğer ürünler ve hizmetlerin kalitesini geliştirmek üzere diğer şirket içi amaçlar için; 

• Hikayeler, yorumlar, fotoğraflar ve interaktif çevrimiçi özelliklerimizde gönderilen diğer bilgileri 
yayınlamak; 

• İstihdam uygulamalarını ve sorgularını işlemek; 

• Hizmetler kullanımınızı özelleştirmek ve kişiselleştirmek; 

İzniniz olduğu takdirde, ürünler, hizmetler ve ilginizi çekebileceğini düşündüğümüz etkinlikler hakkında e-posta 
veya başka yollarla sizinle iletişime geçebiliriz. 

Yasal yükümlülüklerimizi yerine getirmek, bizler ve siz arasında bir sözleşme akdetmek, herhangi bir yasal talebi 
belirlemek ve savunmak için ve bazı durumlarda bilgilerinizin kullanılmasına verdiğinizi izne dayalı olarak 
bilgilerinizi kullanabiliriz. 

Bilgilerin Paylaşılması 

Güveninizi korumaya bağlıyız ve topladığımız bilgileri kiminle ve ne zaman paylaşabileceğimizi bilmenizi istiyoruz. 

• Şirket Ana Ortakları ve Bağlı Şirketleri. Bilgilerinizi ticari, operasyonel amaç ve pazarlama amaçları dahil 
olmak üzere çeşitli amaçlarla şirket ana ortaklarımız ve diğer bağlı şirketlerimizle paylaşabiliriz. Bağlı 
şirketler hakkında daha fazla bilgi için, bkz www.biomarin.com/contact. 

• Hizmet Sağlayıcılar. Bilgilerinizi bizim adımıza belirli fonksiyonlar ve servisler gerçekleştiren hizmet 
sağlayıcılarla paylaşabiliriz (Hizmetleri barındırmak, veri tabanlarını yönetmek, analizler gerçekleştirmek 
veya bize yazışmalar göndermek ve benzeri için). 

• Yasalar Gerektirdiğinde veya Hizmetlerin Korunması için Gerektiğinde Diğer Taraflar. Bilgilerinizi üçüncü 
taraflara şu amaçlarla ifşa edebiliriz: BioMarin'in, şirket ana ortaklarının ve bağlı şirketlerinin ve 
Hizmetlerimizi kullanan kullanıcıların yasal haklarını, güvenliğini ve emniyetini korumak; Kullanım 
Koşullarımızı yerine getirmek; dolandırıcılığı engellemek (veya risk yönetimi amaçlarıyla); yasal olarak 
gerekli olsun olmasın, bir kanun hükmüne veya yasal sürece veya bir kamu kuruluşunun işbirliği talebine 
uymak veya karşılık vermek. 

• Varlıkların Nakliyle İlgili Olarak. İşimizin bir kısmını veya tamamını satarsak veya bir varlık satışı veya 
nakli gerçekleştirirsek veya bir birleşmenin veya ticari devrin bir tarafı olursak veya iflas edersek 
bilgilerinizi o işlemin bir parçası olarak bir veya daha fazla üçüncü tarafa iletebiliriz. 

• Toplu Bilgiler. Üçüncü taraflara, toplu internet sitesi kullanım verileri veya demografik bilgiler gibi bireysel 
kullanıcıları belirtmeyen veya tanımlamayan bilgileri ifşa edebiliriz. 

Üçüncü tarafların Hizmetler aracılığıyla bilgi toplaması için kendi çerezlerini, internet işaretçilerini, Yerel 
Paylaşılan Nesnelerini ve benzer teknolojileri yerleştirmesine veya 

https://www.biomarin.com/contact-us/
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okumasına izin verebiliriz. Örneğin, üçüncü taraf servis 

sağlayıcılarımız bu teknolojileri trafik ölçümü, araştırma ve analitikler konusunda bize yardımcı olan bilgileri 
toplamak için kullanabilir. Yerel Paylaşılan Nesneler (bazen "Flash Çerezleri" olarak adlandırılır) standart 

çerezlere benzer, ancak daha büyüklerdir ve Adobe Flash medya oynatıcısı ile bir bilgisayara veya mobil cihaza 
indirilebilir. Yerel Paylaşılan Nesneler ve benzer teknolojileri reddetmek veya devre dışı bırakmak için tarayıcı 
ayarlarınızı değiştirmenin de ötesinde ilave adımlar uygulamanız gerekebileceğini lütfen unutmayın. Örneğin, 
Yerel Paylaşılan Nesneler Adobe'nin Settings Manager sayfasındaki. talimatlarla kontrol edilebilir. Bu teknolojileri 
reddeder, devre dışı bırakır veya silerseniz Hizmetler dahilindeki bazı fonksiyonlar artık sizin için mevcut 
olmayabilir. 

Sosyal Ağ Hizmetleri 

BioMarin, Hizmetler aracılığıyla size sosyal ağ hizmetlerini sunmak için bazı üçüncü taraf sosyal medya 
sağlayıcılarıyla çalışmıştır. Örneğin, Facebook, Twitter ve diğerleri dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere 
üçüncü taraf sosyal ağ hizmetlerini kullanarak bu sosyal ağ hizmetlerindeki arkadaşlarınız ve takipçilerinizle 
Hizmetlerimize dair deneyiminiz hakkında bilgiler paylaşabilirsiniz. Bu sosyal ağ hizmetleri, Hizmetlerimizdeki 
aktiviteniz dahil olmak üzere size ait bilgiler toplayabilir. Bu üçüncü taraf sosyal ağ hizmetleri, geçerli yasalar ve 
kendi gizlilik politikaları uyarınca, hem Hizmetlerimizde hem de kendi sosyal ağ hizmetlerinde Hizmetlerimizin bir 
kullanıcısı olduğunuz veya Hizmetlerimize dair kullanımınız hakkında arkadaşlarınıza bildirim gönderebilir. 
Üçüncü taraf sosyal ağ hizmetlerine erişmeyi veya bunları kullanmayı seçerseniz söz konusu sosyal ağ 
hizmetlerindeki kişilerinizle ilgili bilgiler de dahil olmak üzere bu sosyal ağ hizmetlerine sağladığınız bilgileri 
alabiliriz. 

Güvenlik ve Saklama 

Hizmetler aracılığıyla sağladığınız bilgilerin kaybı, yanlış kullanımı veya bunlara yetkisiz erişimi, ifşası, 
değiştirilmesi veya imha edilmesine karşı bilgilerinizi korumaya yardımcı olması için makul güvenlik prosedürleri 
yürütmekteyiz. Ancak, internet üzerinden gönderilen veya bir sunucuda saklanan hiçbir verinin %100 güvenli 
olduğu garanti edilemez. Sonuç olarak, bilgilerinizi ve gizliliğinizi korumak için çaba harcasak da bize çevrimiçi 
olarak sunduğunuz veya ilettiğiniz bilgilerin güvenliğini garanti edemeyiz ve bilgilerinizin çalınması, imha edilmesi 
veya istemsizce ifşa edilmesi durumunda sorumluluk kabul etmeyiz. Bilgilerinizin güvenliğinin tehlikede olduğunu 
düşündüğümüz durumlarda e-posta yoluyla da olmak üzere mümkün olan en kısa sürede size uygun bildirimi 
vermeye gayret edeceğiz. 

Tarafınızca yetkilendirilmiş olsun veya olmasın hesabınızın şifresinin gizliliğini muhafaza etmekle ve şifrenizi 
kullanarak Hizmetlere herhangi bir erişim veya bunların herhangi bir kullanımı konusunda sorumlusunuz. 
Şifrenizin veya hesabınızın herhangi bir yetkisiz kullanımı ya da herhangi bir başka güvenlik ihlali konusunda 
derhal bizleri bilgilendirin. 

Bilgileriniz, yürürlükteki yasalara uygun olarak sadece işbu Gizlilik Bildiriminde belirlenen amaçlara istinaden 
gerekli olabilecek makul süre boyunca saklanılacaktır. 

Çocukların Gizliliği 

BioMarin çocukların mahremiyetine saygı duyar ve AB Çocuk Çevrimiçi Gizlilik Koruma Kanunu (COPAA) ve AB 
Genel Veri Koruma Kanunu (GDPR) de dahil olmak üzere yürürlükteki mevzuata uymaya taahhüt ederiz. 
Yürürlükteki mevzuatta izin verilen durumlar haricinde, Hizmetler, ebeveynlerin öncelikli izni olmaksızın 
çocuklardan kişisel bilgileri bilinçli bir şekilde toplamamakta, kullanmamakta veya ifşa etmemektedir. 

Çocuklarla ilgili olarak bilgi uygulamalarımız konusunda sorularınız varsa lütfen burada bulunan formu kullanarak 
bize ulaşın. 

https://www.macromedia.com/support/documentation/en/flashplayer/help/settings_manager.html
https://privacyportal-cdn.onetrust.com/dsarwebform/a8609d43-0a3c-4b86-83f5-cb90346ebb63/21fa47e1-76c7-43cb-92da-8d10cf3fbc87.html
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Yaşadağınız yere bağlı olarak haklarınız, çocuğunuzun kişisel bilgilerini gözden geçirme, sildirme veya bunların 
daha fazla toplanmasını durdurma hakkını da kapsayabilir. Bu gibi bir talepte bulunmak isterseniz 
lütfen burada bulunan formu kullanarak bize ulaşın. 

Seçimleriniz ve Bilgileriniz 

Herhangi bir zamanda e-posta veya diğer iletişimleri bizden almayı durdurmak isterseniz veya Hizmetler 
aracılığıyla bilgi sunduysanız ve söz konusu bilgileri kayıtlarımızdan sildirmek isterseniz lütfen burada bulunan 
formu kullanarak bize ulaşın. 

Bir veri konusu olarak aşağıdaki haklara sahipsiniz: 

• Sizinle alakalı bilgilerin işlem görüp görmediği konusunda bilgilendirilmek; 

• Sizinle alakalı kişisel bilgilerin işlem görüp görmediği konusunda daha fazla bilgi talep etmek; 

• Kişisel bilgilerinizin işlenme amaçları konusunda ve bilgilerin söz konusu amaçlara uygun bir şekilde 
işlenip işlenmediği konusunda bilgilendirilmek; 

• Kişisel bilgilerinizin ülke içinde veya dışında ifşa edildiği üçüncü taraf alıcıları hakkında bilgilendirilmek; 

• Eksik veya yanlış olması durumunda işlenmiş kişisel bilgilerinizin düzeltilmesini ve söz konusu 
düzeltmenin kişisel bilgilerinizin aktarıldığı üçüncü taraflara iletilmesini talep etmek; 

• 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanuna ve diğer yürürlükteki kanunlara uygun olarak 
işlem görmelerine rağmen, kişisel bilgilerinizin toplandığı amaçla ilgili olarak bilgilerin daha fazla gerekli 
olmamaları durumunda kişisel bilgilerinizin silinmesini veya imha edilmesini ve bu gibi bir silme veya imha 
talebinin kişisel bilgilerinizin aktarıldığı üçüncü taraflara bildirilmesini talep etmek; 

• Sadece otomatik araçlarla işlenen kişisel bilgilerin incelenmesinin sonucunda maruz kaldığınız olumsuz 
sonuçlara itiraz etmek; ve 

• Bilgilerin herhangi bir yasadışı işlenmesi nedeniyle maruz kaldığınız herhangi bir hasar için tazminat talep 
etmek. 

Yaşadığınız yere bağlı olarak haklarınız, kişisel bilgilerinizin işlenmesini itiraz etme veya işlenmesinin 
kısıtlanmasının talep etme hakkını ve BioMarin tarafından saklanılan bilgilerinize erişim, bunların silinmesini 
ve/veya taşınabilirliğini talep etme hakkını içerebilir ve bu gibi bir talepte burada bulunan formu kullanarak veya 
(415) 506-6700 numaralı telefondan bizlere ulaşarak bulunabilirsiniz. 

Yukarıda belirtilen haklarla ilgili olarak taleplerinizi yerine getirmeden önce kimliğinizi doğrulamak zorunda 
olduğumuzu not edin. 

Kişisel bilgilerinizin işlenmesi konusunda talebinize ilişkin cevabımızın yetersiz olduğunu düşündüğünüz takdirde 
Kişisel Veri Koruma Kuruluna şikayet etme hakkına sahipsiniz. 

Uluslararası Transferler 

Bilgilerinizi ifşa ettiğimiz taraflardan bazılar ana vatanınızın dışında bulunmakta olup bunlara ana vatanınızdakine 
benzer veri koruma seviyeleri tedarik edemeyen ülkeler de dahil olabilir. Bilgilerinizin bu alıcılarının hem gizlilik 
hem de veri güvenliği yükümlülüklerine bağlı olmalarını sağlamak amacıyla uygun önlemleri almaktayız ve 
BioMarin, iletilen herhangi bir kişisel bilginin korunduğundan ve güvenli olduğundan emin olmak amacıyla 
sözleşme klozları dahilindeki minimum taahhütlerin dahil edilmesi gibi Kişisel Veri Koruma Kurulu tarafından 
öngörülen önlemleri uygulamaktadır. 

Üçüncü Taraf İçeriğe Bağlantılar 

Hizmetler, ziyaretçilerimize kolaylık olması açısından üçüncü taraflarca işletilen veya yürütülen bazı siteler, 
hizmetler ve diğer içeriklerle bağlanabilir. Bu üçüncü taraflar bizden bağımsız olarak çalışmaktadır, dolayısıyla 
onların gizlilik uygulamalarını kontrol etmeyiz. Söz konusu bağlantılar, BioMarin tarafından bu konuyla ilgili içerik 

https://privacyportal-cdn.onetrust.com/dsarwebform/a8609d43-0a3c-4b86-83f5-cb90346ebb63/21fa47e1-76c7-43cb-92da-8d10cf3fbc87.html
https://privacyportal-cdn.onetrust.com/dsarwebform/a8609d43-0a3c-4b86-83f5-cb90346ebb63/21fa47e1-76c7-43cb-92da-8d10cf3fbc87.html
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veya kişiler veya kuruluşlara yönelik onay teşkil etmez. Bu Gizlilik Bildirimi üçüncü taraf içerik için geçerli değildir. 
Bilgi sağladığınız üçüncü tarafların gizlilik politikalarını incelemenizi öneriyoruz 

Bildiri Güncellemeleri 

Bu Gizlilik Bildirimi tarafımızca yeni özellik ve hizmetler eklendikçe, yasalar değiştikçe ve sanayi gizlilik ve 
güvenlik en iyi uygulamaları geliştikçe zaman zaman gözden geçirilebilir. Bu Gizlilik Bildiriminin üst sol köşesinde 
bildirimin yürürlüğe giriş tarihini göstereceğiz ve bu şekilde, bir değişiklik meydana geldiğinde anlamanız daha 
kolay olacaktır. Kişisel bilgilerin kullanımı veya ifşası konusunda işbu Gizlilik Bildiriminde önemli bir değişiklik 
yaptığımız takdirde Hizmetler aracılığıyla sizlere önceden bilgi vereceğiz. Küçük değişiklikler ve bireysel gizlilik 
çıkarlarını önemli derecede etkilemeyen değişiklikler önceden haber verilmeksizin herhangi bir zamanda 
yapılabilir. 

Bize Ulaşın 

Bu Gizlilik Bildirimiyle alakalı herhangi bir sorunuz varsa bizlere burada bulunan form aracılığıyla veya aşağıdaki 
adresten ulabilirsiniz: 
 
BioMarin International Limited 
Data Privacy Officer 
6th Floor, 5 Earlsfort Terrace 
Earlsfort Centre 
Dublin 2, DO2CK83, İrlanda 
Tel: +35314794300 
E-posta: EMEAPrivacy@bmrn.com 
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