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İnternet Sitesi Gizlilik Beyanı (bu internet sitesi için) 
 

Novartis'in sahibi olduğu Novartis Gene Therapies, nadir ve yaşamı tehdit eden nörolojik genetik hastalıklardan 
etkilenen hastalar ve aileler için gen tedavisini laboratuvardan alıp klinik koşullara taşımaya odaklanmaktadır. 

 
Bu Gizlilik beyanında, Novartis Gene Therapies (kayıtlı adresi: Northwood, Santry, Dublin 9, İrlanda Cumhuriyeti) 
olarak bizim ve tüm bağlı kuruluşlarımızın ve şubelerimizin bu internet sitesini ziyaret eden kişiler hakkındaki 
bilgileri (“Kişisel Veriler”) nasıl topladığı, sakladığı ve kullandığı açıklanmaktadır. 

 
Kişisel Verilerin hangi bağlamda işlendiğini belirten ve bu süreçte haklarınız ve sorumluluklarınızı açıklayan bu 
Gizlilik Beyanını dikkatli şekilde okumanızı öneriyoruz. 

 
Novartis Gene Therapies bu verilerin neden ve nasıl işlendiği konusunda karar verirken Kişisel Verilerinizin 
işlenmesinden sorumludur ve dolayısıyla “veri sorumlusu” olarak görev yapar. Bu sorumluluğu tek başına veya 
Novartis Gene Therapies veya Novartis grubundaki diğer şirketlerle birlikte gerçekleştirebilir. 
 

1. Hakkınızda topladığımız Kişisel Veriler ve verilerin işlenme şekli 
Hizmetlerin çoğu herhangi bir şekilde kayıt gerektirmez, kim olduğunuzu bize söylemeden sitemizi ziyaret etmenize 
imkan verir. Ancak bazı hizmetler Kişisel Verilerinizi bize sağlamanızı gerektirir ve bu veriler adınız, doğum tarihiniz, 
e-posta adresiniz veya telefon numaranız gibi doğrudan kimliğinizi tanımlayan bilgileri içerebilir. Size ürünler veya 
hizmetler sunmak, talep ettiğiniz ürünler ve hizmetler için fatura kesmek, ilginizi çekebileceğini düşündüğümüz 
ürünler ve hizmetleri pazarlamak ve koşullara göre belirlenen veya sizden Kişisel Verilerinizi topladığımızda size 
bilgi vereceğimiz diğer amaçlar için size bildirimde bulunmak için Kişisel Verilerinizi toplayabilir ve kullanabiliriz. 
Aksi belirtilmedikçe bu Kişisel Verilerin işlenmesi bu Gizlilik Beyanında tanımlanan yasal çıkarlar ve/veya yasal ve 
düzenleyici yükümlülüklerimizi yerine getirmemiz için gereklidir. 

 

2. İnternet sitesi kullanım analizleri için kullanılan Kişisel Veriler 
Ziyaret ettiğiniz sayfalar, geldiğiniz internet sitesi ve yaptığınız aramaların bazıları gibi bu internet sitesindeki 
ziyaretiniz hakkındaki bilgileri toplayabilir ve işleyebiliriz. Bu bilgiler tarafımızca site içeriğini geliştirmek ve sitemizi 
kullanarak toplu istatistikler elde etmeye yardımcı olmak üzere pazar araştırması ve diğer dahili amaçlarımız için 
kullanılır. Bunu yaparken kullanıcıların alan adını, internet servis sağlayıcısını, işletim sistemini ve erişim tarihini-
saatini toplayan çerezler kurulabilir. Çerez, tarayıcınıza gönderilen ve bilgisayarınızın sabit diskinde saklanan 
bilgilerin küçük bir parçasıdır. Çerezler bilgisayarınıza zarar vermez. Bir çerez aldığınızda bildirim almak için 
tarayıcınızı ayarlayabilirsiniz. Bu seçenek çerezi kabul edip etmeyeceğinize karar vermenizi sağlar, ancak çerezleri 
kabul etmezseniz tarayıcı yazılımınızın tüm işlevlerini kullanamayabilirsiniz. 

 
(i) Şirket internet sitelerine ve siteleri arasındaki trafiğin optimize edilmesi ve (ii) uygun durumda internet 
sitelerinin entegresyonu ve optimizasyonu için internet sitesi portföyümüzü bölümlendirmek üzere Google 
Analytics kullanıyoruz. “Google Analytics” Google Inc. (“Google”) şirketi tarafından sunulan ve internet sitesinin 
trafiği ve trafik kaynakları hakkında ayrıntılı istatistikler sağlayan ve dönüşümleri ve satışları ölçen bir hizmettir. 
Google Analytics kullanıcıların internet sitemizi nasıl kullandığını analiz etmeye yardımcı olmak üzere bilgisayarınıza 
çerezler yükler. İnternet sitemizi kullanımınıza ilişkin IP adresi dahil bu çerezler tarafından üretilen bilgiler ABD'de 
bulunan Google sunucularına aktarılmadan önce uygun ayarların kullanılmasıyla anonim hale getirilecektir. IP 
anonimleştirmesinin nasıl çalıştığı hakkında daha fazla bilgi için bkz. 
https://support.google.com/analytics/answer/2763052. 

 
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout adresinde sunulan ücretsiz Seçim Kaldırma Tarayıcı Eklentisini indirip 
kurarak tarayıcınızda çerezlerin kurulumunu ve saklanmasını engelleyebilir veya durdurabilirsiniz. Çerezleri 
kabul etmezseniz tarayıcınızın tüm işlevlerini tam olarak kullanamayabilirsiniz. 
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3. Kişisel Verilerinizi kiminle paylaşıyoruz 
Novartis Gene Therapies ABD, İsviçre'de merkez ofisleri ve Avrupa'da yan kuruluşları bulunan uluslararası bir 
kuruluştur. Yasal iş çıkarlarımız doğrultusunda makul düzeyde gerekmesi ve geçerli yasalarca gerekli olması 
durumunda Kişisel Verilerinizi yan kuruluşlara ve Novartis yan kuruluşlarına paylaşabiliriz. 

 
Kişisel Veriler, hizmet sağlanması, bu internet sitesinin yararlılığının değerlendirilmesi, pazarlama, veri yönetimi 
veya teknik destek gibi verilerin orijinal olarak toplandığı amaç(lar) doğrultusunda daha fazla işlemek ya da yasaya 
uygun başka bir şekilde işlemek amacıyla bizim için veya bizim adımıza hareket eden üçüncü taraflara da 
aktarılabilir. 

 
Üçüncü taraflar Kişisel Verileri yalnızca mutabık kalınan amaç doğrultusunda kullanmak ve Kişisel Verilerinizi 
üçüncü taraflara satmamak ve bizim izin verdiğimiz, yasanın gerektirdiği veya işbu Gizlilik Beyanında belirtilen 
haller dışında üçüncü taraflara açıklamamak üzere bizimle sözleşme imzalamıştır. 

 
Sizden toplanan Kişisel Veriler ayrıca bu sitenin iş alanı ya da bir bölümü ve bağlantılı müşteri verileri satılırsa, 
devredilirse ya da transfer edilirse bir üçüncü tarafa da aktarılabilir ve bu durumda satın alan, devralan ya da 
transfer yapılan tarafın Kişisel Verileri bu Gizlilik Beyanında belirtilen şekilde kullanması gerekir. Ayrıca, geçerli 
yasa, mahkeme kararı veya idari düzenlemeler nedeniyle gerekmesi halinde ya da bu adım ülke içinde veya dışında 
herhangi bir kriminal ya da başka yasal soruşturmada veya dava süreçlerinde destek sunmak üzere herhangi bir 
şekilde gerekirse Kişisel Veriler bir üçüncü tarafa ifşa edilebilir. 

 
Sizden topladığımız Kişisel Veriler ayrıca İrlanda ve AEA dışındaki ülkelerde işlenebilir, erişilebilir veya saklanabilir. Bu 
ülkelerde Kişisel Verilerin farklı bir koruma düzeyi olabilir. Kişisel Verilerinizi başka bölgelerdeki şirketlere aktarırsak, 
AB Komisyonu tarafından onaylanan Standart Sözleşme Maddeleri uygulanarak geçerli veri gizliliği yasaları 
kapsamında gereken koruma düzeyi sağlanarak Kişisel Verilerinizin korunduğundan emin olacağız. Bu önlemler 
hakkında daha fazla bilgi edinmek ya da bunların bir kopyasını almak için 
lütfen bölüm 8 “Bizimle iletişime geçin” kısmında belirtilen şekilde bizimle iletişim kurun. 

 

4. Kişisel Verilerinizi nasıl koruyoruz 
Çevrimiçi topladığınız Kişisel Verilerinizin güvenliğini ve gizliliğini sağlamak için, diğer önlemlerin yanı sıra endüstri 
standardı güvenlik kalkanı ve parola koruması ile korunan veri ağları kullanıyoruz. Kişisel Verilerinizin kullanımı 
sırasında bilgilerde kayıp, kötüye kullanım, yetkisiz erişim, açıklama, değiştirme veya tahribata ve diğer yasa dışı 
işleme şekillerine karşı koruma sağlamak üzere makul şekilde tasarlanan önlemler alıyoruz. 

 

5. Kişisel Verilerinizi ne kadar süreyle saklıyoruz 
Kişisel Verilerinizi yalnızca toplandığı amacın yerine getirilmesi veya yasal ya da düzenleyici gerekliliklere uyulması 
için gerektiği sürece saklayacağız. 

 

6. Kişisel Verileriniz ile ilgili haklarınız 
Geçerli yasalara ve spesifik koşullara tabi olmak üzere, Kişisel Verilerinize erişme, düzeltilmelerini veya silinmelerini 
isteme ve işleme sizin onayınıza tabi olduğunda herhangi bir zamanda onayınızı geri çekme hakkına sahipsiniz. 
Yasal çıkarlarımız doğrultusunda Kişisel Verilerinizin işlenmesine itirazda bulunma hakkına sahipsiniz. İşlemenin 
onayınıza veya sizinle yapılan bir sözleşmeye dayalı olduğu durumlarda veri taşınabilirliği hakkına sahip 
olabilirsiniz. 

 
Bu haklarınızı kullanmak için lütfen bölüm 8 “Bizimle iletişime geçin” kısmında belirtilen şekilde bizimle iletişim 
kurun. Bu hakların mutlak olmadığını ve yasanın gerektirdiği kısıtlamaları uygulama hakkımızı saklı tuttuğumuzu 
lütfen unutmayın. Kişisel Verilerinizin işlenmesi konusunda yerel veri koruma makamınıza bir şikayette bulunma 
hakkına da sahipsiniz. 
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7. Bu Gizlilik Beyanındaki değişiklik 
Herhangi bir zamanda bu Gizlilik Beyanında değişiklik yapma hakkını saklı tutuyoruz. Bu internet sitesinde 
yayınlanan mevcut versiyon geçerlidir. 

 

8. Bizimle iletişime geçin 
Gizlilik haklarınızla ilgili bir sorunuz olursa veya gizlilik haklarınızı kullanmak isterseniz lütfen bizimle e-posta 
aracılığıyla iletişim kurun:  dataprotection.EMEAGTx@novartis.com veya 

 
 
Novartis Gene Therapies EU  Limited  
Block B The Crescent Building  
Northwood, Santry, Dublin 9  
İrlanda Cumhuriyeti  
Tel.: +353 (0) 1 893 4141 
 
 
  

mailto:%20dataprotection.EMEAGTx@novartis.com
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Sağlık ve Tıp Çalışanları için Gizlilik Bildirimi 
 

Novartis Gene Therapies, nadir ve yaşamı tehdit eden nörolojik genetik hastalıklardan mustarip hastalar ve aileler 
için gen tedavisini laboratuvardan çıkarıp klinik koşullara taşımaya odaklanan bir şirkettir. 

 
Novartis Gene Therapies (kayıtlı adresi: Northwood, Santry, Dublin 9, İrlanda Cumhuriyeti) (“Novartis Gene 
Therapies” veya “biz”), bu Gizlilik Bildiriminde belirtilen işleme aktivitelerinin veri sorumlusudur, Sağlık Çalışanları 
ve sorumlu eczacı gibi sağlık kuruluşları çalışanları ve temsilcileri gibi diğer tıp çalışmalarının kişisel verilerini 
korumayı ve güvenli şekilde ve geçerli veri koruma yasaları ve yönetmeliklerine ve bu Gizlilik Bildirimine uygun 
şekilde kullanacağını taahhüt eder. 

 
Bu Gizlilik Bildiriminde hakkınızda hangi kişisel verileri, hangi amaçlarla toplayacağımız ve bu verileri nasıl 
işleyeceğimiz ve kişisel verilerinizin işlenmesiyle ilgili olarak kullanabileceğiniz haklarınız açıklanmaktadır. Çevrimiçi 
topladığımız kişisel verilerinizi nasıl işlediğimize ilişkin daha fazla bilgi için lütfen İnternet Sitesi Gizlilik Beyanımıza 
başvurun. 

 

1. Hakkınızda topladığımız kişisel veriler, kaynak ve yasal dayanak 
Geçerli yasalara tabi olmak üzere sizinle olan ilişkimizi yönetmek adına gereken, hakkınızdaki aşağıdaki bilgileri 
toplayacağız: 

 
- Genel bilgiler: adınız, cinsiyetiniz, akademik unvanınız, pozisyonunuz ve iletişim tercihleriniz, dil, iş 

adresiniz, telefon numaranız ve e-posta adresiniz dahil iletişim ilgileriniz; 
- Eğitim ve mesleki bilgiler: mesleki unvanınız, eğitim ve mesleki vasıflarınız, mezun olduğunuz okul ve 

mezuniyet yılı, uzmanlık alanınız, ilgili alanlardaki deneyiminiz, kurumsal veya birliklerle olan 
bağlantılarınız, konferanslara ve etkinliklere katılımınız gibi; 

- Finansal bilgiler: gerektiğinde, ödeme ile ilgili bilgiler; 
- Diğer bilgiler: geribildirim ve değerlendirmeler, mesleki faaliyetlerinizin sınıflandırılması, bölge 

alanlarınız ve ödemeler ve sunulan hizmetlerle ilgili bilgiler ve faturalar ve vergi ile ilgili bilgiler dahil 
 

Kişisel Verileri doğrudan sizden ya da internet siteleri, sosyal medya ve diğer dijital platformlar, dergiler gibi halka 
açık kaynaklardan ve sağlık çalışanı veritabanları (örn, halka açık bilgilere göre veri sağlayan Veeva) dahil üçüncü 
taraf bilgi kaynaklarından toplayabiliriz. 

 
Elektronik pazarlama iletişimleri ya da gerektiğinde değer transferlerinin yayınlanması gibi durumlarda kişisel 
verilerinizin işlenmesi için ayrı bir şekilde açık onayınızı istemediğimiz sürece, kişisel verilerinizin korunması için 
uygun önlemlerin alınması sağlanarak ürünlerimiz ve hizmetlerimiz ve uzmanlık alanınız hakkında sizinle iletişime 
girerken yasal iş çıkarlarımız açısından kişisel verilerinizi toplamakta ve işlemekteyiz. Ayrıca, Novartis Gene 
Therapies'in taşıdığı yasal yükümlülüğe uymak ve sizinle olan sözleşmeyi ifa etmek  için de kişisel verilerinizi 
işleyebiliriz. 

 

2. Kişisel verilerinizi nasıl kullanıyoruz 
Kişisel verilerinizi yalnızca sizinle ilişkimizi yönetmek ve geçerli yasanın izin verdiği ölçüde gereken şekilde 
işleyebiliriz: 

 
- Ziyaretleri düzenlemek üzere sizinle iletişime geçilmesi veya toplantılara ya da etkinliklere davet 

edilmeniz, kaynaklarımıza erişiminizin sağlanması, ürün siparişlerinin gerçekleştirilmesi ve tıbbi bilgi 
taleplerinin, advers olay bilgilerinin ve şikayetlerinin işlenmesi dahil sizinle etkileşimimizin yönetilmesi; 

- Sizinle etkileşimlerimizi takip etmek için dahili iş operasyonlarımızın desteklenmesi; 
- Pazar araştırmasına katılmanız; 
- Uzmanlık alanımız, ürünlerimiz ve ürünlerimizin endike olduğu nadir hastalıklar hakkında bilgi sağlamak; 
- Katılımlar için ödemelerin yönetilmesi dahil sözleşme yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi; 
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- Özellikle değer transferleri konusunda şeffaflık sağlamak ve ilaç güvenlilik yükümlülüklerimizi ve ayrıca 
güvenlik bildirimini gerçekleştirmek üzere uygunluk bakımından düzenleyici ve yasal yükümlülüklerimizi 
yerine getirmek. Novartis Gene Therapies'in Avrupa İlaç Endüstrileri ve Örgütleri Federasyonu (EFPIA) 
Açıklama Kuralları ve yerel eşdeğer kurallar doğrultusunda yıllık olarak ödemeler ve diğer değer 
transferlerini açıkladığını lütfen unutmayın. Böyle bir açıklama için onayın gerektiği ve bu onayı 
edinmediğimiz durumlarda bilgiler bütün halde açıklanır. 

 
Tıp topluluklarının ihtiyaçlarını daha iyi anlamak için faaliyetlerinize dahili değerlendirmeler, incelemeler, 
sınıflandırmalar veya derecelendirmeler yapabiliriz. Bunlar tedavi yaklaşımları dahil tanı ve hastalık yönetiminin ve 
ilgili farmasötik ürünlere nasıl yaklaşıldığının anlaşılmasını içerebilir. Bu analizleri yapmadan önce sizin açık 
onayınızı isteyeceğiz. 

 

3. Kişisel verilerinizi kiminle paylaşıyoruz 
Novartis Gene Therapies ABD, İsviçre'de merkez ofisleri ve Avrupa'da yan kuruluşları bulunan uluslararası bir 
kuruluştur. Yasal iş çıkarlarımız doğrultusunda makul düzeyde gerekmesi ve geçerli yasalarca gerekli olması 
durumunda kişisel verilerinizi yan kuruluşlara paylaşabiliriz. 

 
Kişisel verilerinizi ayrıca aşağıdakilerle paylaşabiliriz: 

 
- gerekirse ve gereken şekilde, kamu kurumları veya düzenleyici kurumlar ya da devlet makamları gibi 

üçüncü taraflar; 
- IT destek ve CRM sistemimizin yönetilmesi gibi bu Gizlilik Bildiriminde tanımlanan amaçlarla ilgili 

faaliyetleri gerçekleştirmek üzere bizim adımıza kişisel verileri işleyen hizmet tedarikçileri. Kişisel 
verileriniz paylaşılmadan önce, bu hizmet tedarikçilerinin kişisel verilerinizi koruması ve geçerli veri 
koruma yasalarına uygun şekilde gizlilik içerisinde saklamasını sağlamak üzere bu tedarikçilerle sözleşme 
yapacağız; 

- kurum dışı bilim insanları gibi iş ortakları ve işbirliği yapan kurumlar veya ilgili gizlilik beyanlarına 
tabi şekilde birleşme veya elden çıkarma durumunda diğer üçüncü taraflar 

 
ABD'de bulunan Novartis Gene Therapies merkez ofisi dahil kişisel verilerinizi paylaşabileceğimiz üçüncü tarafların 
bazıları ülkenizdeki ile aynı veri koruma düzeyi sağlamayan ülkelerde bulunabilir. Kişisel Verilerinizi bu ülkelerdeki 
kişilere aktarmadan önce, AB Komisyonu tarafından onaylanan Standart Sözleşme Maddelerinin uygulanması gibi 
gereken koruma önlemlerini almaktayız. Bu önlemler hakkında daha fazla bilgi edinmek ya da bunların bir kopyasını 
almak için lütfen bölüm 8 “Bizimle iletişime geçin” kısmında belirtilen şekilde bizimle iletişim kurun. 

 

4. Kişisel verilerinizi nasıl koruyoruz 
Kişisel verileriniz yetkisiz erişim, kayıp ve kötüye kullanım açısından korumak üzere gerekli teknik ve 
organizasyonel önlemleri alıyoruz. Bu önlemler çalışanlara talimatlar verilmesini, yönetmeliklere ve kısıtlamalara 
erişimi ve ayrıca veri taşıyıcıların şifrelenmesini içerir. 

 

5. Kişisel Verileriniz ile ilgili haklarınız 
Geçerli yasalara ve spesifik koşullara tabi olmak üzere, kişisel verilerinize erişme, düzeltilmelerini veya silinmelerini 
isteme ve işleme sizin onayınıza tabi olduğunda herhangi bir zamanda onayınızı geri çekme hakkına sahipsiniz. 
Yasal çıkarlarımız doğrultusunda kişisel verilerinizin işlenmesine itirazda bulunma hakkına sahipsiniz. İşlemenin 
onayınıza veya sizinle yapılan bir sözleşmeye dayalı olduğu durumlarda veri taşınabilirliği hakkına sahip 
olabilirsiniz. 

 
Bu haklarınızı kullanmak için lütfen bölüm 8'de belirtilen şekilde bizimle iletişim kurun. Bu hakların mutlak 
olmadığını ve yasanın gerektirdiği kısıtlamaları uygulama hakkımızı saklı tuttuğumuzu lütfen unutmayın. 
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Kişisel verilerinizin işlenmesi konusunda yerel veri koruma makamınıza bir şikayette bulunma hakkına da 
sahipsiniz. 

 

6. Kişisel verilerinizi ne kadar süreyle saklıyoruz 
Kişisel verilerinizi, yerel yasalara ve yönetmeliklere tabi şekilde toplandığı ve bu Gizlilik Bildiriminde tanımlanan 
amaçların yerine getirilmesi ve yasal iddialara karşı savunma yapılması gibi durumlarda yasal çıkarlarımız 
doğrultusunda saklıyoruz. 

 

7. Bu Gizlilik Bildiriminde değişiklik 
Herhangi bir zamanda bu Gizlilik Bildiriminde değişiklik yapma hakkını saklı tutuyoruz. Bu internet sitesinde 
yayınlanan mevcut versiyon geçerlidir. 

 

8. Bizimle iletişime geçin 
Gizlilik haklarınızla ilgili bir sorunuz olursa veya gizlilik haklarınızı kullanmak isterseniz 
lütfen bizimle e-posta aracılığıyla iletişim kurun:  
dataprotection.EMEAGTx@novartis.com. veya 

 
Novartis Gene Therapies EU  Limited  
Block B The Crescent Building  
Northwood, Santry, Dublin 9  
İrlanda Cumhuriyeti  
Tel.: +353 (0) 1 893 4141 

mailto:%20dataprotection.EMEAGTx@novartis.com.
mailto:%20dataprotection.EMEAGTx@novartis.com.
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