
COVID-19 ANTİKOR TESTİ ÜRÜNÜ HAKKINDA AYDINLATMA METNİ 
 
 
Biz, Back Up Bireysel Ürünler Satış ve Pazarlama Anonim Şirketi (“Back Up”) olarak, COVID- 

19 Antikor Testi ürününden (“Hizmet”) yararlanmanız halinde kişisel verilerinizi ne amaçlarla 

işleyeceğimizi size anlatmak için bu Aydınlatma Metni’ni hazırladık. 

 
Bu metin sadece COVID-19 antikor testi ürünüyle ilgilidir. Üyemiz olmanız halinde hizmetin 

dahil olduğu paketinize yönelik aydınlatma metni için https://www.backup.com.tr/kvkk/ URL 

adresini ziyaret edebilirsiniz. 

 
HANGİ KİŞİSEL VERİLERİNİZİ İŞLİYORUZ? 

 

Back Up tarafından üyelerimize ve müşterilerimize sağlanan Hizmet’in ifası gereği aşağıda 

açıkladığımız kişisel verilerinizin işlenmesi gerekmektedir. Back Up tarafından sunulan sağlık 

hizmetleri, niteliği dolayısıyla pek çok denetime ve düzenlemeye tabidir. Bu bakımdan bizim de 

tabi olduğumuz yükümlülükler vardır. Bu yükümlülüklerin bazıları da kişisel verilerinizin 

işlenmesini gerektirmektedir. Bu çerçevede, bizimle paylaşmanız veya gerekli olması halinde, 

işlemeye konu kişisel verileriniz aşağıdaki gibidir: 

 
Kimlik Verisi 

 
Mevcut üye kaydınızda bulunan veya tarafımıza ilettiğiniz ad, soyadı ve cinsiyetiniz gibi kimlik 

verileriniz. 

 
İletişim Verisi 

 
Size ulaşabilmek için kullandığımız e-posta adresi, telefon numarası gibi iletişim verileri 

 
Sağlık Verisi 

 
Test sonuçlarınızın Back Up’a iletilmesi için açık rızanızın varlığı halinde veya Dr. Back Up 
üyesi olmanız halinde Hizmet kapsamında yapılan antikor testi sonuçlarınız.  

 

 
KİŞİSEL VERİLERİNİZİ NE ŞEKİLDE VE HANGİ SEBEPLERLE TOPLUYORUZ? 

 
Sağlık verinizi testi yapan laboratuvar tedarikçilerimizden, laboratuvar tedarikçilerimizin ve 

bizim sistemlerimiz aracılığıyla elde ediyoruz. Yukarıda bahsettiğimiz diğer kişisel verileriniz 

ise üyemiz olmanız sebebiyle halihazırda sizden elde ettiğimiz kişisel verilerdir. 

https://www.backup.com.tr/kvkk/


KİŞİSEL VERİLERİNİZİ HANGİ AMAÇLARLA İŞLİYORUZ? 
 

Yukarıda belirttiğimiz kişisel verilerinizi; 

 
▪ Hizmet’in yerine getirilmesi için gerekli iletişimin kurulması, 

▪ Antikor testinin gerçekleştirilmesi, 

▪ Sonuçların sizlerle paylaşılması, 

amaçlarıyla işlemekteyiz. 

Kişisel verileriniz, ilgili mevzuatta belirtilen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar 

muhafaza edilecektir. 

 
ÖZEL NİTELİKLİ KİŞİSEL VERİLERİNİZ 

 

Hizmet kapsamında bize ileteceğiniz tetkik sonuçları ve diğer özel nitelikli kişisel veriler 

doğrudan sır saklama yükümlülüğü altındaki sağlık mesleği mensuplarına iletilecek ve yalnızca 

bu kişiler tarafından görüntülenecektir. Her halde özel nitelikli kişisel verileriniz işlenme 

amaçlarıyla sınırlı süre saklanacaktır. 

Açık rızanız ile onay vermeniz halinde antikor testi sonuçlarınız tedarikçimiz tarafından Back 

Up’a iletilecek olup böylece test sonuçlarınıza Back Up aracılığı ile de dilediğiniz zaman 

ulaşmanız veya dilerseniz sonuçlarınızı yazılı olarak da tarafınıza ve talep ettiğiniz üçüncü kişi 

ve kuruluşlara iletmemiz mümkün olacaktır. 

 
KİŞİSEL VERİLERİNİZİN AKTARIMI 

 

Aşağıdaki durumlarda kişisel verilerinizi aşağıdaki üçüncü kişilerle paylaşmaktayız: 
 

 Görüntüleme veya laboratuvar sonuçlarınız üzerinde ““Sağlık bilgileri kişiye özeldir. 

……………….. (üye ismi) onayı olmadan açılamaz”” ibaresi ile yalnızca ve yalnızca 

gönderinin teslim edileceği adres ve kişiye ulaşılmasına imkân verecek kişisel verilerin 

yer aldığı kapalı zarflar ile kurye veya kargo şirketlerine teslim edilmektedir. 

 Talebiniz üzerine ve açık rızanız olması halinde sağlık verileriniz tercih ettiğiniz yurt içi 

ve/veya yurt dışında yerleşik kurumlara gönderilmektedir. 

 Hukuka uygun talep edildiği ve hukuki olarak yükümlü olduğumuz takdirde yetkili kamu 

kurum ve kuruluşları ile elimizdeki kişisel verileriniz mümkün olduğunca yüksek 

güvenlik önlemleri alınarak paylaşılabilir. 

 Hukuki bir uyuşmazlık çıktığı takdirde yalnızca savunma hakkımızı kullanabilmemiz için 

gerekli olan kişisel veriler sır saklama yükümlülüğü altında bulunan avukatlarımız 

ve/veya hukuki danışmanlarımıza, mümkün olduğunca yüksek güvenlik önlemleri ile 

aktarılabilir. 

 Hizmetin gerçekleştirilmesi için tetkikleri yapan laboratuvar tedarikçilerimizle bilgi 

alışverişinde bu metinde belirtilen kişisel verileriniz aktarılmaktadır. 



 

HAKLARINIZ 
 

KVKK’nın 11. maddesi gereği bize şahsen, kimliğinizi ispat etmeniz kaydıyla, kişisel verileriniz 

ile ilgili; 

 
▪ Hakkınızda kişisel veri işleyip işlemediğimizi öğrenebilir, eğer işliyorsak veya işlemişsek, 

buna ilişkin bilgi talep edebilirsiniz. 

▪ Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını 

öğrenebilirsiniz. 

▪ Kişisel verilerinizin yurt içi veya yurt dışına aktarılıp aktarılmadığını ve kimlere aktarıldığını 

öğrenebilirsiniz. 

▪ Yanlış ve eksik kişisel verilerinizin düzeltilmesini ve bu verilerin aktarıldığı veya aktarılmış 

olabileceği alıcıların bilgilendirilmesini talep edebilirsiniz. 

▪ Kişisel verilerinizin KVKK madde 7’de öngörülen şartlar çerçevesinde imha edilmesini 

(silinmesini, yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini) talep edebilirsiniz. Ancak imha 

talebinizi değerlendirerek hangi yöntemin uygun olduğu somut olayın koşullarına göre 

tarafımızca değerlendirilecektir. Bu bağlamda seçtiğimiz imha yöntemini neden seçtiğimiz ile 

ilgili bizden her zaman bilgi talep edebilirsiniz. 

▪ Kişisel verilerinizin aktarıldığı veya aktarılabileceği üçüncü kişilerin söz konusu imha talebiniz 

ile ilgili bilgilendirilmesini talep edebilirsiniz. 

▪ Münhasıran bir otomatik sistem kullanılarak oluşturulmuş kişisel veri analizinizin sonuçlarına 

bu sonuçlar çıkarlarınıza aykırıysa itiraz edebilirsiniz. 

▪ Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde 

zararın giderilmesini talep edebilirsiniz. 

 
Başvurunuzda yer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre en geç otuz gün içinde ücretsiz 

olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak, işlemin Şirket için ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, 

Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından Veri Sorumlusuna Başvuru Usul Ve Esasları 

Hakkında Tebliğ’de belirlenen tarifedeki ücret alınabilir. 

 

 
Kişisel verilerinizin işlenmesi ile ilgili hususlarda başvurunuzu Şirketin internet adresinde 

bulunan başvuru formunu doldurarak veya Veri Sorumlusuna Başvuru Usul Ve Esasları 

Hakkında Tebliğ’in 5. maddesindeki şartlara uymak kaydıyla aşağıdaki şekillerde 

yapabilirsiniz: 

 

 
▪ Yazılı ve imzalı olarak 



▪ Kayıtlı elektronik posta (KEP) adresinizden göndereceğiniz e-posta ile 

▪ Güvenli elektronik imza veya mobil imza ile 

▪ Bize daha önce bildirdiğiniz ve kayıtlarımızda yer alan elektronik posta adresinizi 

kullanarak Şirketimize teslim edebilirsiniz. 

 

 
Şirket tarafından talebinizin niteliğine ve başvuru yönteminize göre Şirket tarafından 

başvurunun size ait olup olmadığının belirlenmesi ve böylece haklarınızı koruyabilmek 

amacıyla ek doğrulamalar (kayıtlı telefonunuza mesaj gönderilmesi, aranmanız gibi) 

isteyebiliriz. Örneğin Şirkette kayıtlı olan e- posta adresiniz aracılığıyla başvuru yapmanız 

halinde Şirkette kayıtlı başka bir iletişim yöntemini kullanarak size ulaşabilir ve başvurunun 

size ait olup olmadığının teyidini isteyebiliriz. 
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