
Genuine Medical Consultancy ‘GMedCons’ 

AÇIK RIZA BEYANI 
 

SG Medikal Sağlık Danışmanlık Eğitim Yayıncılık ve 
Ticaret Limited Şirketi’nin (Bundan böyle şirket 
ve/veya GMedCons olarak anılacaktır.) veri sorumlusu 
sıfatıyla gerek www.gmedcons.com web sitesi ile 
gerekse sair herhangi bir elektronik veya elektronik 
olmayan, basılı ve/veya sözlü her türlü yöntemle 
hakkımda elde edeceği kişisel verilerin toplanmasına, 
işlenmesine ve aktarılmasına ilişkin 
www.gmedcons.com adresinde yayınlanmış olan 
“Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Aydınlatma 
Metni” ve kişisel verilerin korunmasına ilişkin diğer 
metinleri okudum, inceledim ve konu ile ilgili yeterli 
bilgiye sahip oldum. GMedCons web sitesi üzerinden 
hekim/danışman ile gerçekleştireceğim “Online 
Görüşme Hizmeti” kapsamında; 

1. Hekim/danışman ile gerçekleştirmiş olduğum 
görüşmenin, SG Medikal Sağlık Danışmanlık 
Eğitim Yayıncılık ve Ticaret Limited Şirketi 
tarafından hiçbir şekilde kayıt altına alınmayacağı, 
fakat hekim/danışman tarafından önceden tarafıma 
bildirilmesi ile kayıt altına alınmasına, 

2. “Online Görüşme Hizmeti” öncesinde veya hizmet 
esnasında GMedCons web sitesi aracılığıyla 
paylaşmış olduğum tetkik, bilgi ve belgelerin, 
sağlık ve cinsel hayat verilerim de dahil olmak 
üzere özel nitelikli kişisel veri sıfatına sahip olan 
her türlü kişisel verimin randevu aldığım ve 
mesafeli satış sözleşmesine onay vermiş olduğum 
hekim/danışman ile paylaşılmasına, sair yollar ile 
işlenmesine, saklanmasına, kimliksiz hale 
getirilerek anonimleştirilmesine, imhasına, 
gerektiğinde resmi ve özel kurumlarla 
paylaşılmasına, 

3. Kişisel verilerimin pazarlama vb. amaçlarla 
GMedCons tarafından kullanılmasına, gerektiğinde 
her türlü kişisel verimin kimlikten arındırılarak 
anonim hale getirilmek sureti ile akademik 
çalışmalar, istatistiksel çalışmalar, finansal 
çalışmalar vb. ortamlarda kullanılmasına, 

4. Özel nitelikli kişisel verilerim de dahil olmak üzere 
her türlü kişisel verimin kanuni zorunluluklar 
ve/veya yargı mercileri/resmi kurumlar tarafından 
talep edilmesi halinde gerek GMedCons gerekse 
hekim/danışman tarafından açıklanabileceğine, 

5. Kişisel verilerimin ve özel nitelikli kişisel 

Genuine Medical Consultancy ‘GMedCons’ 

EXPLICIT CONSENT STATEMENT 
 

I have read and reviewed the "Clarification Text on 
the Protection and Processing of Personal Data" and 
other texts on the protection of personal data 
published on www.gmedcons.com and have 
sufficient knowledge on the subject that SG Medikal 
Saglik Danismanlik Egitim Yayincilik ve Ticaret 
Limited Sirketi (hereinafter referred to as the 
"company" and/or "GMedCons"), as the data 
controller, can collect, process and transfer the 
personal data to be obtained about me through both 
the www.gmedcons.com website and any other 
electronic or non-electronic, printed and/or verbal 
method. Within the scope of “Online Interview 
Service” that I will realize with a 
physician/consultant via the GMedCons website, I 
accept, declare and undertake that; 

1. My interview with the physician/consultant 
will not be recorded by SG Medikal Saglik 
Danismanlik Egitim Yayincilik ve Ticaret 
Limited Sirketi in any way, but will be 
recorded by the physician/consultant upon 
prior notification to me, 

2. The examinations, information and documents 
all kinds of personal data, including my health 
and sexual life data, with special quality 
personal data that I have shared via the 
GMedCons website before or during the 
"Online Interview Service" will be shared with 
the physician/consultant I have made an 
appointment with and approved the distance 
sales contract with will be processed, stored, 
anonymized by making it de-identified, 
destroyed, shared with official and private 
institutions when necessary, 

3. My personal data will be used by GMedCons 
for marketing and similar purposes, and when 
necessary, it will be used, when necessary, in 
academic studies, statistical studies, financial 
studies, and similar environment by de-
identifying and anonymizing of all kinds of my 
personal data, 

4. All kinds of my personal data, including my 
sensitive personal data, can be disclosed by 
both GMedCons and the physician/consultant 
under legal obligations and/or if requested by 
judicial authorities/official institutions, 



verilerimin; 

• Üyelik sözleşmesinin amacının 
gerçekleştirilmesi, 

• Hekim/danışmanın mesafeli satış 
sözleşmesinde mevcut amaçların 
gerçekleşmesinin sağlanması, 

• GMedCons web sitesinin amacının 
gerçekleştirilebilmesi amaçları ile,  

• Üyelik Sözleşmesi ve Kişisel Verilerin 
Korunması Sözleşmelerine onay verdiğim 
şekilde, 

GMedCons tarafından toplanabileceğini, 
işlenebileceğini, saklanabileceğini ve yine 
www.gmedcons.com adresli internet sitesinin ilgili 
bölümünde yayınlanmış olan “Kişisel Verilerin 
İşlenmesi Ve Korunması Aydınlatma Metni”nde 
belirtildiği şekilde toplanabileceğini, işlenebileceğine, 
saklanabileceğine, imha edilebileceği gibi anonim hale 
de getirebileceğine; 
 
GMedCons web sitesinin 6563 sayılı Elektronik 
Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve ilgili 
yönetmelikler kapsamında “Aracı Hizmet Sağlayıcı” 
olması nedeni ile kişisel verilerin ve özel nitelikli kişisel 
verilerinin GMedCons tarafından hekim/danışmana 
aktarılması sonrasında GMedCons’nin Kişisel Verileri 
Koruma Kanunu ve meri mevzuattan kaynaklanan 
sorumluluklarının sona erdiğine muvafakat ettiğimi 
kabul, beyan ve taahhüt ederim. 

Yukarıda mevcut yazıyı, www.gmedcons.com adresinde 
yayınlanmış Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması 
Aydınlatma Metni’ni, Gizlilik Politikası ve kişisel 
verilerin korunmasına ilişkin diğer metinleri okudum 
anladım ve bu kapsamda kişisel verilerimin 
toplanmasına, işlenmesine bilgilendirilmiş açık rızam ile 
ve özgür irademle onay veriyorum. 
 

İşbu sözleşmede Türkçe ve İngilizce 
metin arasında uyuşmazlık olması 

halinde taraflar Türkçe düzenlenmiş 
olan hükümlerin uygulanacağını kabul 

ve beyan ederler 

5. My personal data, especially my sensitive 
personal data, upon the following purposes; 

• Fulfilling the purpose of the membership 
agreement, 

• Ensuring the realization of the current 
objectives of the physician/consultant's 
distance sales contract, 

• Achieving the purpose of the GMedCons 
website,  

• As I have approved the Membership 
Agreement and Personal Data Protection 
Agreements. 

can be collected, processed, stored by GMedCons 
and also can be collected, processed, stored, 
destroyed or anonymized as specified in the " 
Clarification Text on the Protection and Processing 
of Personal Data" published in the relevant section of 
the website at www.gmedcons.com. 
 
I acknowledge, declare and undertake that after the 
personal data and special quality personal data are 
transferred to the physician/consultant by 
GMedCons, the responsibilities of a GMedCons 
arising from the Personal Data Protection Law and 
the legal legislation are terminated due to the fact that 
GMedCons website is an "Intermediary Service 
Provider" within the scope of the Law No. 6563 on 
the Regulation of Electronic Commerce and related 
regulations; 
 
I have read the current article above, the Clarification 
Text on the Protection and Processing of Personal 
Data issued on www.gmedcons.com, Privacy Policy 
and other texts on the protection of personal data; and 
in this context, I approve the collection and 
processing of my personal data with my informed 
express consent and free will. 
 
In case of a conflict between the 
Turkish and English texts of this 
agreement, the parties agree and 
declare that the provisions written in 
Turkish will be applied. 

 

 


