KİŞİSEL VERİLERİN SİLİNMESİ, YOK EDİLMESİ, ANONİM HALE GETİRİLMESİ, POLİTİKASI
BARIŞ TOMOGRAFİ MERKEZİ ÖZEL SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş., 6698 Sayılı Kişisel
Verilerin Korunması Hakkında Kanun ve özel hüküm içeren sair mevzuata uygun
olarak muhafaza etmekte olduğu kişisel verileri, 6698 Sayılı Kanun gereğince şartları
oluştuğunda, şirket politikası gereğince veya ilgilinin talebi halinde aşağıda yer alan
süreçlere uygun olarak silebilir, yok edebilir veya anonim hale getirebilir. Kişisel
verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesi halinde bir çelişki
doğması halinde öncelikle 6698 sayılı kanun hükümleri ve Kişisel Verileri Koruma
Kurumu ilke kararları tatbik edilecektir.
 KİŞİSEL VERİLERİN SİLİNMESİ Kişisel verilerin silinmesi, kişisel verilerin ilgili
kullanıcılar için hiçbir şekilde erişilemez ve tekrar kullanılamaz hale
getirilmesidir. Silinen verilere, veri sorumlusu haricinde kimse tarafından
ulaşılamaz.
o KİŞİSEL VERİLERİN SİLİNMESİ SÜRECİ Kişisel veriler ilgilinin talebi ve kanuni bir
zorunluluk bulunduğu takdirde mevzuata ve talebe uygun olarak silinir. Kişisel
verilerin hukuki, idari vb. nedenlerle silinmemesi gerektiği bildirilmiş
durumlarda ise ilgili sürecin zaman aşımı süresince saklanır. Kişisel verilerin
silinmesi konusunda yaşanabilecek anlaşmazlık durumunda Kişisel Verileri
Korunma Kurumu’na yazılı başvuru yapılarak alınan karara göre işlem yapılır.
Silinen verilere ulaşımı olan birimler belirlenerek bu yetki iptal edilir
o VERİ SİLME YÖNTEMLERİ
 BULUT SİSTEMİ, MERKEZİ SUNUCU, VERİ TABANLARI ya da TAŞINABİLİR
BELLEK’lerde bulunan veriler silme komutu geri dönüşümsüz olarak
kullanılarak silinecektir.
 KAĞIT olarak saklanan verilerde ismin kalıcı olarak karalanması
sağlanacaktır.
 KİŞİSEL VERİLERİN YOK EDİLMESİ Kişisel verilerin yok edilmesi, kişisel verilerin hiç
kimse tarafından hiçbir şekilde erişilemez, geri getirilemez ve tekrar kullanılamaz
hale getirilmesi işlemidir.
o KİŞİSEL VERİLERİN YOK EDİLMESİ YÖNTEMLERİ:
 De Manyetize, Fiziksel Yok Etme, Üzerine Yazma yöntemler ile yerel
sistemlerdeki veriler geri dönüşümsüz olarak yok edilir
 Ağ cihazları, flash tabanlı cihazlar - manyetik bant ve diskler – mobil
telefonlar – sim kartlar – hafıza kartları – optik diskler – yazıcı gibi
çevresel sistemlerindeki veriler, kendi içlerinde yok etme komutu var ise

yok etme komutu kullanılarak, yoksa yerel sistemlerde belirtilen
şekillerde yok edilirler.
 Kâğıt Ve Mikro Fişler geri getirilemez ve birleştirilemez şekilde
kesilerek/parçalanarak imha edilir.
 Bulut Ortamı özellikleri arasında bulunan yok etme komutu ile ya da
şifreleme anahtarlarının tüm kopyalarının yok edilmesi veriler yok edilir.
 Bakım Ve Onarım İşlemleri sırasında mümkün ise işbu politikanın yok
etme başlığı altında yer alan yöntemlerden uygun olan seçilerek yok
etme işlemi gerçekleştirilir değilse cihaza ait veri saklama ortamı
sökülmesi gibi tedbirler alınır.

o KİŞİSEL VERİLERİN ANONİM HALE GETİRİLMESİ
Kişisel verilerin anonim hale getirilmesi, kişisel verilerin farklı veriler ile
eşleştirilse dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek
kişiyle ilişkilendirilemeyecek hale getirilmesi işlemidir. Kişisel veriler anonim
hale getirildiğinde geri döndürme veya eşleştirme yapılsa dahi veri sorumlusu
ve verinin aktarıldığı kullanıcılar tarafından kime ait olduğu tespit
edilemeyecek ve ilişkilendirilemeyecektir. Kişisel verilerin hangi hallerde
anonimleştirileceği ve anonimleştirme işlemi için hangi yöntemin seçileceği
işlemin özelliklerine göre veri sorumlusu tarafından belirlenir ve bu
doğrultuda gerekli olan teknik tedbirler alınır.

