
 
 

Farmakovijilans ile ilgili Gizlilik Bildirimi 

Veri Toplanmasının Amacı 

Bir Boehringer Ingelheim ürünü ile ilgili  advers olay veya farmakovijilans açısından diğer önemli 
durum bildiriminiz için teşekkür ederiz.  Bildiriminiz halk sağlığı için önem taşımaktadır. Bu verileri 
yalnızca farmakovijilans amaçlı kullanacağız ve paylaşacağız. (Farmakovijilans, yan etkilerin veya ilaçla 
ilgili diğer problemin saptanması, değerlendirilmesi, anlaşılması ve önlenmeye çalışılmasıdır.) 

Kişisel verilerinizi yalnızca 6698 numaralı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun da dahil olmak 
üzere geçerli veri koruma ve gizlilik yasalarına uygun olarak işleyeceğimizi lütfen unutmayın. 

Raporun işlenmesi (Boehringer Ingelheim şirketleri ve Sağlık Otoriteleri ile paylaşma) 

Boehringer Ingelheim İlaç Tic. AŞ. raporu, global farmakovijilans veritabanını işleten Boehringer 
Ingelheim International GmbH ile paylaşacaktır. 

Boehringer Ingelheim, farmakovijilans ile ilgili bilgileri dünya genelindeki sağlık otoritelerine 
bildirmekle yükümlüdür (AB ve Türkiye'ye kıyasla başka bir düzeyde veri korumaya sahip ülkeler dahil). 
Raporlar olayla ilgili ayrıntıları içerecek, ancak sadece aşağıdaki sınırlı kişisel verileri içerecektir: 

- Hastalar için, raporlar yalnızca, yaş/doğum tarihi/doğum yılı, cinsiyet ve isim soyisim baş harfleri 
içerecek ancak hastanın adını asla içermeyecektir. 

- Raporlama yapan bireyler için rapor; isim, meslek (ör. Hekim, eczacı), baş harfleri veya adresi, e-posta 
ve telefon numarasını içerecektir. İletişim bilgileri, advers olaylar hakkında kaliteli ve tam bilgi elde 
etmek için raporlayanlara takip yapabilmek adına gereklidir. Eğer raporlayan iletişim bilgilerini 
Boehringer Ingelheim veya Sağlık Otoriterine vermek istemezse, raportörün isim alanına “Gizlilik” girilir. 

Verilerinizin diğer Boehringer Ingelheim şirketleri, iş ortakları veya AB veya Türkiye dışındaki servis 
sağlayıcıları ile paylaşıldığı durumlarda, kişisel verilerin yeterli düzeyde korunmasını sağlanacaktır. 

Saklama Süresi 

Advers olaylarla ilgili raporlar halk sağlığı nedenleriyle önemli olduğundan, ürünün pazarlandığı son 
ülkede ürünün çekilmesinden en az 10 yıl sonraya kadar raporlar tutulur. 

Kişisel verilerinizin işlenmesiyle ilgili bilgi talepleri 

Verilerizii kontrole den   Boehringer Ingelheim İlaç Tic A.Ş.’ye başvurarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin 
Korunması Hakkında Kanun kapsamında kullanılabileceğiniz haklarınız aşağıda listelenmiştir 

 Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, 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 hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, 

 Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini 
gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok 
edilmesini isteme  

 Kişisel verilerinizde talebiniz üzerine yapılan değişiklik, silme, yok etme işlemlerinin 
verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,  



 
 

 İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle 
aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, 

 Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın 
giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz. 

Yukarıda belirtilen haklarınızdan herhangi birini kullanabilmeniz için, talebinizi, kimliğinizi belirlemek 
için gerekli bilgileri içerecek şekilde ve yazılı olarak ve Boehringer Ingelheim İlaç Tic A.Ş’nin posta 
adresine (“Boehringer Ingelheim Tic. A.Ş., Maslak Mh. Büyükdere Cd. Uso Merkez No: 245 Kat: 13 
34398 Sarıyer İstanbul TÜRKİYE”) ıslak imzalı olarak, kullanmayı amaçladığınız hak açıklaması ile birlikte 
iadeli taahhütlü posta yoluyla veya Kişisel Verilerin Korunması Konseyinin veya kişisel verilerin 
korunmasına ilişkin mevzuatın öngördüğü diğer yöntemlerle gönderiniz. 

Ek olarak  sorularınızın olması halinde yetkili veri koruma otoritesine de başvurabilirsiniz: Kişisel Verileri 
Koruma Kurumu, Adres: Nasuh Akar Mahallesi Ziyabey Cad. 1407. Sok. No: 4, 06520 Çankaya / Ankara, 
Telefon: 0312 216 50 00 


