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RADAT İŞ ORTAĞI/ SATICI/HİZMET SAĞLAYICI MÜŞTERİ/BAYİİ VE 

MÜŞTERİLER İÇİN PROTOKOL 

 

 
I. TARAFLAR 

 

İşbu Protokol …………………..adresinde mukim …………………(işbu protokolde “ İş ortağı / 

Satıcı / Hizmet Sağlayıcı / Müşteri / Bayi” olarak anılacaktır) ile Taşpınar Mah. 2870 Sokak No:1 

İncek - Gölbaşı 06830 Ankara adresinde mukim RADAT DOZİMETRİ LABORATUVAR 

HİZMETLERİ A.Ş.   (işbu protokolde “Şirket” olarak anılacaktır ) ticari unvanına sahip taraflar 

arasında tarihinde aşağıdaki koşullarda tanzim ve imza edilmiştir. 

 

II. PROTOKOLÜN KONUSU 

 

Protokolün konusunu; 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında paylaşılan kişisel 

verilerin korunmasına ilişkin hüküm ve koşulların düzenlenmesini oluşturmaktır. 

 

III. SATICI/HİZMET SAĞLAYICININ SORUMLULUKLARI 

 

a) “ İş ortağı / Satıcı / Hizmet Sağlayıcı / Müşteri / Bayi”, Sözleşme kapsamında veya başka bir şekilde 

aktarılan veya  erişimi/teması bulunan kişisel veriler hususunda, 6698 numaralı Kişisel Verilen 

Korunması Kanunu ve kişisel verilere ilişkin diğer mevzuata (“KVK Mevzuatı”) uygun 

davranacaktır.   

b) “ İş ortağı / Satıcı / Hizmet Sağlayıcı / Müşteri / Bayi”, Kişisel Verileri yalnızca Sözleşme 

kapsamında yükümlülüklerini yerine getirmek için ve/veya diğer tarafın talimatları uyarınca 

işleyebilir, kullanabilir ve/veya depolayabilir. 

c) “ İş ortağı / Satıcı / Hizmet Sağlayıcı / Müşteri / Bayi”,  Kişisel Verileri, meşru işleme, kullanım 

ve/veya depolama amacı sona erdikten sonra diğer tarafı önceden bilgilendirerek derhal silecektir.  

d)  “ İş ortağı / Satıcı / Hizmet Sağlayıcı / Müşteri / Bayi”, 6698 sayılı yasa ve ilgili sair yasalar 

kapsamında Kişisel Veri olarak tanımlanan her türlü veriyi ancak ve sadece işbu sözleşmenin ifası 

kapsamında kullanmakla yükümlüdür“ İş ortağı / Satıcı / Hizmet Sağlayıcı / Müşteri / Bayi” işbu 

verileri, Şirket in yazılı onayı olmadan hiçbir şekilde üçüncü kişi ya da kurumlara aktaramaz veya 

başka bir çalışmada kullanamaz, bu bilgilerin gizliliğinin sağlanmasından bizzat “ İş ortağı / Satıcı 

/ Hizmet Sağlayıcı / Müşteri / Bayi”, sorumludur. “İş ortağı / Satıcı / Hizmet Sağlayıcı / Müşteri / 

Bayi”, işbu sözleşme konusu hizmetle ilgili olarak yaptığı çalışmalar sonucunda edindiği Kişisel 

verileri ve ilgili belgeleri Şirket in yazılı onayı olmadan başka bir çalışmada kullanamaz, dağıtamaz 

ve üçüncü kişilere ya da kurumlara aktaramaz. 

e)  “ İş ortağı / Satıcı / Hizmet Sağlayıcı / Müşteri / Bayi”, çalışanlarını KVK Mevzuatı çerçevesinde 

bilgilendirecek, gerekli eğitimleri verecek, KVK Mevzuatı kapsamında gerekli organizasyonel 

tedbirleri alacak, yalnızca ilgili personelin Kişisel Verilere erişimine izin verecek ve çalışanlarının 

KVK Mevzuatına uygun davranmalarını sağlayacak ve kendi personeline bu yönde eğitim vererek 

KVKK mevzuatına uygun davranacağına dair taahhütname alacaktır.  

f)  “ İş ortağı / Satıcı / Hizmet Sağlayıcı / Müşteri / Bayi”, Şirket tarafından kendisine aktarılan Kişisel 

Verilerin korunmasına ilişkin olarak yeterli fiziksel ve siber güvenlik uygulamaları dâhil olmak 

üzere her tür idari ve teknik önlemi alacaktır.  
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g) “ İş ortağı / Satıcı / Hizmet Sağlayıcı / Müşteri / Bayi”, Kişisel Verilerin toplanması, işlenmesi, 

depolanması ve kullanılmasına ilişkin olarak KVK Mevzuatı’na uygun kayıt tutacak ve Kişisel 

Veri sahibinin talebi üzerine ilgili  kayıtları kişisel veri sahibine gecikmeksizin sunma konusunda 

işbirliği içerisinde olacaktır. 

h) “ İş ortağı / Satıcı / Hizmet Sağlayıcı / Müşteri / Bayi”, KVK Mevzuatına ilişkin herhangi bir ihlal 

halinde derhal Şirket’e haber verecektir. 

i) “ İş ortağı / Satıcı / Hizmet Sağlayıcı / Müşteri / Bayi” nın KVK Mevzuatını ihlal etmesi nedeniyle 

Şirket in herhangi bir zarar görmesi halinde “ İş ortağı / Satıcı / Hizmet Sağlayıcı / Müşteri / Bayi”, 

derhal (ve sözleşmede bulunan cezai şartlara ilave olarak) yetkili kurum veya mahkeme kararında 

sabit olan meblağı tazmin edecektir. 

 

IV. DİĞER HÜKÜMLER 

 

IV.1. Protokol, imza tarihinde yürürlüğe girecek olup, Sözleşme süresince yürürlükte kalacaktır.  

IV.2. Protokolde hüküm bulunmayan hususlarda Sözleşme hükümleri uygulanacak olup, işbu Protokol 

Sözleşmenin ayrılmaz ve bütünleyici parçasıdır. 

 

      İş ortağı / Satıcı / Hizmet Sağlayıcı / Müşteri / Bayi 

      Ad-Soyad: 

 

      İmza – Kaşe: 

 

      Tarih: 


