Gizlilik Bildirimi
Son güncellenme tarihi 24.05.2018
Sizin güveniniz bizim için önemlidir.
GlaxoSmithKline ve onun şirketler grubuyla etkileşimde bulunduğunuzda, kişisel bilgilerinizi nasıl
kullandığımız ve nasıl güvende tuttuğumuz konusunda, sizin hakkınızda toplayabileceğimiz kişisel bilgileri
anladığınızdan emin olmak istiyoruz.
Bu Gizlilik Bildirimi şunları açıklıyor:
•
•
•
•
•
•
•

Sizin hakkınızda hangi kişisel bilgileri topluyoruz;
Kişisel bilgilerinizi nasıl kullanıyoruz ;
kişisel bilgilerinizi ne kadar süreliğine tutuyoruz;
Kişisel bilgilerinizi başkalarıyla paylaşabilir ve uluslararası olarak aktarabiliriz;
kişisel bilgilerinizi nasıl koruyoruz;
Bize kişisel bilgilerinizi vermek istemiyorsanız ne yapmanız gerekir
çerezleri nasıl kullanırız ve daha fazla bilgiyi nereden ulaşabilirsiniz

Bu Gizlilik Bildirimini zaman zaman değiştirebiliriz. Bu Gizlilik Bildirimini düzenli aralıklarla gözden
geçirmenizi öneririz.
Herhangi bir sorunuz varsa, lütfen aşağıdaki Contact us (Bize Ulaşın) bölümünde belirtilen yöntemlerden
biri aracılığıyla iletişime geçin.
Sizin hakkınızda hangi kişisel bilgileri topluyoruz?
Bu web sitesi aracılığıyla bizimle iletişim kurduğunuzda topladığımız kişisel bilgiler aşağıdakileri içerir:
•

Bize sağladığınız aşağıdaki gibi bilgiler;
o Adınız ve iletişim bilgileriniz;
o GSK' ya gönderilen e-posta iletişimleri;
o Bir web yayını olayı için kayıt olduğunuzda kayıt formu
o Katılmayı seçtiğiniz herhangi bir ankete verdiğiniz yanıtlar

•

Teknik bilgi, örneğin bu web sitesinde bir formu doldurduğunuzda olduğu gibi,
o Etkinlik verileri gibi çerezlerin kullanımı yoluyla;
o Kullandığınız tarayıcı ve işletim sisteminin türü, erişim süreleri, görüntülenen
sayfalar, tıkladığınız URL'ler, IP adresiniz ve bu web sitesine gitmeden önce ve
sonra ziyaret ettiğiniz sayfalar dâhil olmak üzere, bu web sitesine yaptığınız
ziyaretlerden edinilen bilgiler;

o

o

Facebook ve Twitter gibi platformların bu web sitesiyle etkileşime girmesine ve
eylemleriniz hakkında geri bildirim vermesine izin veren sosyal medya izleme
pikselleri; ve
benzersiz cihaz tanımlayıcısı, donanım modeli, işletim sistemi ve sürüm ve mobil
ağ bilgileri dahil olmak üzere cihaz bilgisi..

Diğer web sitelerini izlediğimizde, örneğin, kamusal platformlardaki dijital konuşmaları izlediğimizde,
insanların bizim için veya genel olarak ilaç endüstrisi hakkında ne söylediğini anlamak için topladığımız
kişisel bilgiler kamuya açık kişisel bilgilerinizi içerebilir. Sizinle ilgili çeşitli kaynaklardan edindiğimiz bilgileri
birleştirebiliriz.
Ürünlerimizden biriyle ilişkili olası bir yan etkiyi bildirdiğinizde topladığımız kişisel bilgiler, cinsiyetiniz,
doğum tarihiniz ve sağlığınızla ilgili bilgiler gibi bilgileri içerebilir.
Kişisel bilgilerinizi nasıl kullanıyoruz?
Kişisel bilgilerinizi şu amaçlarla kullanabiliriz:
•
o
o
o
o
o

Aşağıdakileri içeren bilgi ve hizmetler sağlamak için:
web yayını etkinlikleri gibi çevrimiçi etkinlikler;
basın bültenlerimiz;
iş ilanları;
finansal sonuçlar;
Ürünlerimiz ve hizmetlerimiz hakkında ipuçları, yararlı bilgiler. Yasaların gerektirdiği
yerlerde her zaman pazarlama faaliyetleri için onay alacağız.

o
o

Aşağıdakiler de dahil olmak üzere, sizinle iletişime geçmek ve etkileşim kurmak için:
isteklerinizi yanıtlamak (örneğin, iş başvurusunda bulunmanız halinde); ve
Şartlar ve politikalarımızdaki değişiklikler, güvenlik uyarıları ve yönetim mesajları gibi
önemli bildirimler ve güncellemeler sağlamak.

•

•
o
o
o
o

•

Aşağıdakiler de dahil olmak üzere işimizi yürütmek için:
Ürünlerimizden biriyle ilişkili, olası bir yan etki hakkında hazırladığınız raporlara yanıt
vermek ve ürünlerimizin güvenliğini izlemek,
yürürlükteki yasa, yönetmelik ve rehberliğe uymak;
düzenleyiciler, hükümetler, mahkemeler ve kolluk kuvvetleri makamları tarafından
gelen istek veya taleplere uymak; ve
Kullanıcıların yasadışı veya zararlı davranışlarına karşı araştırma yapmak ve harekete
geçmek.
Aşağıdakiler de dahil günlük operasyonlarımızı geliştirmek için:

o
o

o
o

GSK’nın dijital platformlarını geliştirmek üzere içerik ve hizmetlerimizi sunmamıza ve
geliştirmemize yardımcı olacak denetim, veri analizi ve araştırma gibi dahili amaçlar için;
Dijital platform ve hizmetlerimizin hangi bölümlerinin en çok ilgilendiğini anlamak ve
platformlarımızın tasarım ve içeriğini geliştirmek için ürünlerimiz ve hizmetlerimizle ilgili
trendleri, kullanımları ve etkinlikleri izlemek ve analiz etmek için;
Ürünlerimizi ve hizmetlerimizi ve iletişimimizi geliştirmek için; ve
(varsa) sizin için güncel iletişim bilgilerine sahip olduğumuzdan emin olmak için.

Kişisel bilgilerinizi ne kadar süreliğine tutuyoruz?
Kişisel bilgilerinizi, yasaların gerektirdiği süre boyunca ve/veya GSK ile ilgili bir soruşturma ile bağlantılı
olarak yapılması gereken durumlarda tutmaya devam edeceğiz. Aksi takdirde kişisel bilgileriniz 2 yıl süre
ile saklanacaktır.
Kişisel bilgilerinizi bazen başkalarıyla paylaşabilir ve uluslararası olarak aktarabiliriz
Kişisel bilgilerinizi aşağıdakilerle paylaşabiliriz:
• GSK şirketler grubu üyeleri;
• Aşağıdaki güvenilir üçüncü taraflar:
o bize veri analitiği, hosting ve teknik destek gibi teknoloji hizmetleri verenler de dahil
olmak üzere acentelerimiz ve tedarikçilerimiz;
o profesyonel danışmanlarımız, denetçilerimiz ve iş ortaklarımız;
• düzenleyiciler, hükümetler ve kolluk kuvvetleri; ve
• İşimizin tamamını veya bir kısmını yeniden organize etmekle bağlantılı diğer üçüncü
taraflar.
Kişisel bilgileriniz GSK, bağlı şirketleri ve GSK’ nın kendi ülkeniz dışındaki güvenilir üçüncü taraf tedarikçileri
tarafından işlenebilir. Kişisel bilgilerinizin aktarıldığı ülkelerde veri gizliliği yasaları, kendi ülkenizdeki
yasalara eşdeğer olmayabilir veya yasalar kadar koruyucu olmayabilir.
Kişisel bilgilerinizin, kendi ülkenizin dışına transfer edildiğinde korunmasını ve güvencede kalmasını
sağlamak için, geçerli veri koruma ve gizlilik yasalarına uygun olarak uygun önlemleri uygulayacağız.
Kişisel bilgilerinizi koruma
Kişisel bilgilerinizin geçerli veri koruma ve gizlilik yasaları uyarınca izinsiz erişim, kullanım, açıklama,
değişiklik veya yıkıma karşı korunmasına yardımcı olmak için çeşitli güvenlik önlemleri ve teknolojiler
kullanıyoruz. Örneğin, kişisel bilgilerinizi harici tedarikçilerle paylaştığımızda, tedarikçilerin bilgilerinizi gizli
tutması ve bilgilerinizi güvende tutmak için uygun güvenlik önlemleri almasını taahhütte bulunan yazılı bir
anlaşma yapabiliriz.
Bize internet veya cep telefonu ağ bağlantısı yoluyla yaptığınız bilgi aktarımı tamamen güvenli olmayabilir
ve herhangi bir iletim sizin sorumluluğunuzdadır.

Sahip olmadığımız veya kontrol etmediğimiz web siteleri
Zaman zaman bizde olmayan veya bizim tarafımızdan kontrol edilmeyen web sitelerine veya mobil
uygulamalara link verebiliriz. Bu Gizlilik Bildirimi bu web siteleri için geçerli değildir. Bu siteleri kullanmayı
seçerseniz, gizlilik uygulamalarını anlamak için eriştiğiniz her bir web sitesinde veya mobil uygulamada
yayınlanan yasal ve gizlilik beyanlarını kontrol ediniz.
Bize kişisel bilgilerinizi vermek istemezseniz ne olur?
Kişisel bilgilerinizi bizimle paylaşma seçeneğiniz verildiğinde, bunu yapmamayı her zaman seçebilirsiniz.
Kişisel bilgilerinizin işlenmesine itiraz ederseniz veya işlem yapma izninizi verdiyseniz ve daha sonra
çekmeyi seçerseniz, bu seçimi yasal yükümlülüklerimize uygun olarak kabul ederiz. Bu, yukarıdaki 'Kişisel
bilgilerinizi nasıl kullanırız?' Bölümünde belirtilen amaçlara ulaşmak için gerekli işlemleri yapamayacağımız
veya bizim tarafımızdan sunulan hizmetleri ve ürünleri kullanamayacağınız anlamına gelebilir.
Çerezler ve diğer teknolojiler
Bu web sitesi, bu web sitesinin sizi bir birey olarak tanımasını ve yanıtlamasını sağlayan "çerezler" adı
verilen teknolojiyi kullanmaktadır. Çerezleri kabul etmeyi veya reddetmeyi seçebilirsiniz.
Çerezleri reddetmeyi seçerseniz, bu web sitesinin tüm öğeleri amaçlandığı gibi çalışmayabilir, bu nedenle
web sitenizin deneyiminiz etkilenebilir. Çerez kullanımımız hakkında daha fazla bilgi için lütfen Cookie
Policy (Çerez Politikamıza) bakınız.
Bizimle iletişime geçin
Bu Gizlilik Bildirimi ile ilgili herhangi bir sorunuz veya isteğiniz varsa, lütfen aşağıdaki iletişim bilgilerini
kullanarak yerel GSK şirketinize başvurun.
Birleşik Krallık:
İngiltere'deki GSK ile iletişim kurmak için 0808-234-6680 numaralı telefonu arayın.
Amerika Birleşik Devletleri:
Amerika Birleşik Devletleri'ndeki GSK ile iletişim kurmak için 1-866-475-3844 numaralı telefonu arayın.
Dünyanın geri kalanı için:
Belirli ülkeler için iletişim bilgileri global iletişim rehberimizde bulunabilir.

