
   

UZM. DR. FUNDA GÜDÜCÜ SAĞIR  

DANIŞAN AYDINLATMA METNİ 

 

Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun (“Kanun”) 10 uncu maddesi 

ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ 

kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla, aşağıda bilgileri bulunan Uzm. Dr. Funda Güdücü Sağır (“Uzm. 

Dr. Funda Güdücü Sağır”) tarafından hazırlanmıştır.  

Adresi: Suadiye Mah Ş. Günaltay Cad. No:77/16 Kadıköy İSTANBUL 

Telefon: 0 216 411 48 37  E-mail: drfundaguducu@gmail.com 

 

Uzm. Dr. Funda Güdücü Sağır, danışan ve danışan temsilcilerine ait: Adı, soyadı, TC. kimlik no, 

ikamet adres belgesi, iletişim adresi, e-posta adresi, telefon numarası, banka hesap numarası, fatura, 

randevu bilgisi, randevu geçmişi bilgileri, kişisel sağlık bilgileri, test sonuçları, muayene verileri, reçete 

bilgileri, cinsel hayata ilişkin verileri, psikolojik verileri, evlilik ve aile verileri, çocukluk ve ergenlik 

verileri, anne-bebek verileri, çalışma verileri, eğitim verileri, iyi yaşam verileri (beslenme ve diyet, uyku 

sağlığı, stres yönetimi, ergonomi ve egzersiz) ve imza verileri; sağlık hizmetlerinin verilmesi, randevu 

kayıtlarının oluşturulması ve takibi, reçete düzenlenmesi, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, 

finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi, fiziksel mekan güvenliğinin temini, hukuk işlerinin takibi ve 

yürütülmesi, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, iş faaliyetlerinin yürütülmesi/denetimi, sözleşme 

süreçlerinin yürütülmesi, talep/şikayetlerin takibi, veri sorumlusu operasyonlarının güvenliğinin temini, 

yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi amaçlarıyla işlemektedir.  

Söz konusu kişisel veriler, Kanunun 5. maddesinde belirtilen “kanunlarda açıkça öngörülmesi, 

sözleşmenin kurulması ve ifası için gerekli olması, hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi” hukuki 

sebeplerine dayanarak Kanunun 6. maddesinde belirtilen tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin 

yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amaçlarıyla tıbbi teşhis ve 

tedavi hizmetlerinde sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda elde edilmekte, tamamen veya kısmen 

otomatik yolla işlenmekte olup, gerekli her türlü teknik ve idari tedbirler alınarak korunmaktadır. 

Kişisel verileri, yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi ile sınırlı olmak üzere; yetkili kamu 

kurum ve kuruluşları, sözleşmeli hizmet aldığımız, iş birliği yaptığımız kuruluşlar ile paylaşılmaktadır. 

Kanunun “İlgili kişinin hakları”nı düzenleyen 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi, ayrıntısını 

“www.gelisimpsikiyatri.com” adresinde bulunan Uzm. Dr. Funda Güdücü Sağır Kişisel Verilerin 

Korunması ve İşlenmesi Politikasında düzenlendiği şekilde, Başvuru Formu’nu Uzm. Dr. Funda 

Güdücü Sağır’a ileterek yapılabilir.  

Uzm. Dr. Funda Güdücü Sağır 

AYDINLANMA BEYANI 

Yukarıda açıklanan tüm hususlarda tarafıma gerekli aydınlatma yapıldığını, Uzm. Dr. Funda Güdücü 

Sağır Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikasını okuduğumu ve anladığımı, 6698 sayılı 

Kanunun 11. maddesi kapsamındaki haklarımı bildiğimi beyan ederim. 

 

Veri Sahibi Adı Soyadı :......................................      T.C. Kimlik No: ................................... 

Tarih           :..../...../...........                                                                  İmza 

 


