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Veri korumaya ilişkin bilgi 
- Korona pandemi süresince ziyaretçi verileri - 

 

Genel 

AB Genel Veri Koruma Yönetmeliği (DSGVO) bağlamında, şirketimizin hangi amaçla 
veriler topladığı, kaydettiği ve aktardığı konusunda sizleri bilgilendirme yükümlülüğüne 
sahibiz. Bu bilgilerden ayrıca veri koruma konusunda hangi haklara sahip olduğunuzu da 
öğrenebilirsiniz. 

 

Veri işlemeye ilişkin sorumluluk 

Klinikum Fulda gAG. 
Pacelliallee 4, 36043 Fulda 
 

Kliniğimi, mevcut veri koruma hukukuna ilişkin düzenlemeler açısından sizin kişiye özel 
verilerinizin işlenmelerinden sorumludur. 

 

Veri kaydı, kullanımı, aktarımı ve silme ile hukuki dayanaklara ilişkin bilgi 

Veri işlemenin hukuki dayanağı madde 6 fıkra 1d DSGVO'dur, yani ilgili kişilerin veya diğer 
bir gerçek kişinin hayati önem taşıyan menfaatlerinin korunmasına ilişkin kişiye özel 
verilerin işlenmeleridir. Buna ayrıca epidemilerin ve onların yayılmalarının gözetimi için 
kişiye özel verilerin işlenmeleri de dâhildir. Diğer bir hukuki dayanak ise 15.07.2020 tarihli 
Koronavirüs ile Mücadeleye ilişkin İkinci Düzenleme m7 1 f7 3c delaletiyle madde 6 fıkra 
1c DSGVO'dur. Buna göre enfeksiyonların takibini mümkün kılmak için her bir ziyaretçinin 
adını, adresini ve telefon numarası ile ziyaret zamanını kaydetme yükümlüğüne sahibiz. 
Bunun dışında madde 6 fıkra 1f DSGVO geçerlidir. İşleme, buna göre haklı 
menfaatlerimizin ve hastalarımız ile klinik personelinin haklı menfaatlerinin korunmaları için 
gereklidir. 

Toplanan iletişim bilgileri sadece enfeksiyonların takibini mümkün kılmak için kaydedilebilir 
ve yetkili (sağlık) makamına ibraz edilebilir. Toplanan iletişim bilgileri sadece onun talebi 
üzerine yetkili (sağlık) makamına aktarılabilir. 

İletişim bilgileri, bir aylık bir süre boyunca kâğıt şeklinde ve elektronik ortamda muhafaza 
edilir ve ardından güvenli bir şekilde ve veri korumaya uygun şekilde imha edilir ya da 
silinir. 
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Bilgi edinme, düzelttirme, sildirme, işlemeyi kısıtlama ve verilerin aktarılabilirliği 

istediğiniz zaman kaydedilen kişiye özel verileriniz, nereden geldikleri ve onların alıcıları 
ve işlemin amacı hakkında bilgi edinme hakkına sahipsiniz. Yasal düzenlemeler aksini şart 
koşmadığı süre buna bilgi edinme, düzelttirme, sildirme, işlemeyi kısıtlama ve bu verilerin 
aktarılabilirliği hakkı dâhildir. Bu tür sorularınız için daima yukarıda belirtilen iletişim 
adresine veya veri koruma görevlisine başvurabilirsiniz. 

 

Veri koruma irtibatı 
 
Şeffaflığa çok büyük önem verilmektedir. Verilerinizin kullanımına ilişkin sorularınız için 
atanan veri koruma görevlileri Bayan Yüksek Memur Bärbel Schwalm ve Bay Dipl.-Phys. 
Dr. sc. hum. Michael Reinert sizlere yukarıda belirtilen iletişim bilgileri veya 
datenschutz@klinikum-fulda.de e-posta adresi üzerinden yardımcı olacaktır. 

 

Şikâyet hakkı 

Kişiye özel verilerinizin işlenmelerinin hukuka aykırı olduğunu düşündüğünüzde ilgili kişi 
olarak madde 77 DSGVO uyarınca denetim makamında şikâyette bulunma hakkına 
sahipsiniz. Yetkili denetim makamı: 

Hessen Eyaleti Veri koruma ve Bilgi özgürlüğü görevlisi 
Prof. Dr. Michael Ronellenfitsch 
Gustav-Stresemann-Ring 1 
65189 Wiesbaden 
Telefon: 0611 / 1408 0 
Faks:  0611 / 1408 611 
E-posta: poststelle@datenschutz.hessen.de 

 
 


