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Pfizer Anketi 
Gizlilik Bildirimi 

Bu gizlilik bildirimi, Pfizer ile bir sözleşme imzalayan veya imzalamayı teklif eden ve/veya Pfizer'den 
finansman veya başka destek alan veya almayı teklif eden bir şirket, işletme veya kişi (“Başvuru 
Sahibi”) tarafından veya adına doldurulacak olan bir anket (“Anket”) ile ilgilidir. Herhangi bir 
sorunuz varsa, lütfen aşağıdaki “Bize Ulaşın” bölümünde verilen iletişim bilgilerini kullanın. 

Bilgilerin toplanması ve kullanımı 

Lütfen Ankette kişisel bilgiler istediğimizi unutmayın. Bizim istediğimiz ve sizin Ankete verdiğiniz 
yanıtlar, tanınabilir kişilerle ilgili olan ad, iletişim bilgisi, banka bilgisi, işletme/kuruluş bilgisi, adli 
soruşturma ve Kamu Yetkilileriyle ilişki gibi bilgiler içerebilir.  Kişisel bilgiler, iş elde etme ve elde 
tutma amacıyla Kamu Yetkililerine usulsüz ödeme yapmayı yasaklama da dâhil olmak üzere, yasal 
gerekliliklere uyma amacıyla Pfizer tarafından işleme alınacaktır.   
 
Kişisel bilgilerini verdiğiniz kişilere ilgili yasalar uyarınca bildirimde bulunma ve kişisel bilgilerini 
toplamak, kullanmak ve açıklamak için olurlarını alma yükümlülüğünüz bulunmaktadır.  İşbu Anket 
aracılığıyla kişisel bilgiler göndererek, her türlü geçerli bildirimi yaptığınızı ve gerekli her türlü oluru 
aldığınızı beyan ediyorsunuz.  

 
Pfizer, gönderdiğiniz spesifik Anket dışındaki kaynaklardan da bilgi toplayabilir. Bu bilgiler, Pfizer'in 
mevcut kayıtlarından ve/veya kamu erişimine açık bilgilerden yararlanan veri tabanları gibi üçüncü 
taraf kaynakları ve arada sırada bizim adımıza bilgi toplayan özel işletmelerden alınabilir. 

Anket aracılığıyla veya Anketle ilişkili olarak toplanan bilgiler (“Bilgiler”), yolsuzlukla mücadele 
yasalarıyla ilgili riskleri değerlendirmek için analiz edilecektir ve arka plan denetimleri 
gerçekleştirmek için kullanılabilir. Anketin doldurulması isteğe bağlıdır. Ancak, Başvuru Sahibi Anketi 
doldurmazsa ya da tüm gerekli bilgileri veremiyorsa, bu, Pfizer'in Başvuru Sahibiyle iş yapmasını ya 
da ilgili finansman veya desteği sağlamasını engelleyebilir.   

Bilgilerin açıklanması ve sınır ötesi aktarımlar 

Anket kapsamında kişisel bilgilerin işlenmesinden sorumlu olan işletme, Başvuru Sahibi ile ilişki 
kurmayı ya da finansman veya diğer destek sağlamayı teklif eden Pfizer işletmesidir.  Bu işletme, 
Bilgileri bir ABD kuruluşu olan ve Bilgileri kendi uyum amaçları kapsamında Amerika Birleşik 
Devletleri'nde tutacak olan Pfizer, Inc.'e verecektir. Bu Anketten alınan bazı bilgiler, dünya çapındaki 
tüm Pfizer grup işletmelerinin gelecekte Başvuru Sahibi ile ilişki kurmayı teklif etmeleri durumunda 
Anketin doldurulmuş olduğundan haberdar olabilmeleri için bu işletmelerin kullanımına 
sunulacaktır. Pfizer işletmelerinin ve ilgili konumlarının listesi 
https://selfservehosteu.pfizer.com/legal-entities adresinde bulunmaktadır.  Bazı durumlarda 
Pfizer iştirakleri için toplanan tüm Bilgilere erişim verilebilir.  Bazı durumlarda, bir üçüncü taraf 
tedarikçi, kati gizlilik ve güvenlik koşulları altında bir hizmet sağlayıcısı olarak Pfizer grubunun başka 
bir üyesi adına Bilgilere erişebilmesi için erişim elde eder. Potansiyel bir uyumluluk endişesinin 
belirlenmesi durumunda, Bilgiler Pfizer tarafından ek değerlendirmeye tutulacaktır ve/veya Pfizer'ın 
harici baş hukuk müşavirine açıklanabilir ve/veya ABD veya diğer ülkelerdeki federal, eyalet 
düzeyinde, ulusal veya yerel düzenleyici makamlara açıklanabilir.  
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Yukarıda da belirtildiği üzere, kişisel bilgilerin Amerika Birleşik Devletleri veya farklı gizlilik yasalarına 
sahip olabilecek diğer ülkelere aktarılması mümkündür.  Avrupa Ekonomik Alanı (AEA) ile ilgili 
olarak, kişisel bilgileri korumak için Avrupa Komisyonu tarafından benimsenen standart sözleşme 
maddeleri gibi yeterli önlemleri uygulamaya koymuş bulunuyoruz. Kişilerin şu adresten bu 
önlemlerin bir kopyasını edinmesi mümkündür: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-
protection/data-transfers-outside-eu/model-contracts-transfer-personal-data-third-countries_en 

Kişi hakları 

Kişisel bilgileri Anket yanıtlarına dâhil edilmiş olan bir kişinin kişisel bilgilerini incelemek, düzeltmek, 
güncellemek, gizlemek, kısıtlamak veya silmek istemesi ya da kişisel bilgileri taşımak istemesi 
durumunda(veri taşınabilirliğine yönelik bu hakkın geçerli yasa tarafından verilmiş olduğu ölçüde), 
kişinin Procurement-GDPR-Team@pfizer.com adresiyle iletişime geçmesi gerekmektedir.   İsteği 
uygulamaya koymadan önce kişinin kimliğini doğrulamamız gerekebilir.  Talebi, makul olarak 
uygulanabilir hâle gelir gelmez yerine getirmeye çalışacağız. 
 
AEA için ek bilgiler: (ii) İlgili ülke veya bölge için ya da geçerli veri koruma yasanın iddia edilen 
ihlalinin gerçekleştiği ülkede şikâyette bulunabilir (http://ec.europa.eu/newsroom/article29/item-
detail.cfm?item_id=612080 adresine bakın) ve/veya iletişim bilgileri dpo.pfizer.com adresinde 
bulunan Veri Koruma Görevlisiyle iletişime geçebilirsiniz.  

Bilgilerin saklanması 

Bilgiler, geçerli yasanın izin verdiği veya şart koştuğu süre boyunca saklanacaktır.  Saklama sürelerini 
belirlemek için aşağıdaki ölçütler kullanılmaktadır: (i) Başvuru Sahibiyle ilişki sürdürdüğümüz süre; 
(ii) tabi olduğumuz yasal yükümlülükler ve (iii) yasal konumumuz ışığında önerilebilirlik (geçerli 
zaman aşımları, davalar veya düzenleyici araştırmalarıyla ilgili olanlar gibi).  

Bize ulaşın 

İşbu Gizlilik Bildirimi ya da Pfizer'in kişisel bilgileri nasıl toplayıp kullandığı konusunda herhangi bir 
soru veya endişeniz varsa ya da aktarımlar için uygulamaya koyduğumuz yeterli tedbirler hakkında 
bilgi almak istiyorsanız, lütfen DataProtectionUK@Pfizer.com adresinden bizimle iletişime geçin ya 
da aşağıdaki adrese yazın: Pfizer Limited, IPC 1-1, Walton Oaks, Dorking Road, Tadworth, Surrey 
KT20 7NS.   

E-posta iletişimleri her zaman güvenli olmadığı için, lütfen bize yolladığınız e-postalarda hassas 
bilgilere yer vermeyin. 
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