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Zentrum Überleben’de tedavi gören 
hastaların verilerin  saklanması 
hususunda açıklamalar  

Sayin hasta ve hastalar, 

Burada  kişisel bilgilerinizin hangi işlemlerde 
kullanıldığı ve bilgilerinizin saklanması 
hususunda sahip olduğunuz haklarınızla ilgili 
düzenlemeler yer aliyor. 

1. Verilerin çalışmasında yetkili kişi 

Temel bilgilerin saklanması hususunda yetki 
ve  sorumluluk (DSGVO) Zentrum 
ÜBERLEBEN  gGmbH adina Prof. Dr. Karin 
Weiss (idari yönetim) aittir: Turmstraße 21, 
10559 Berlin +49 (30) 88 43 08 85 
mail@ueberleben.org  

2.  Veri saklama yetkisi 

Verilerin korunmasıyla ilgili yetklilere erişim:   
Datargus Hukuk Bürosu mbH 
Anahtar kelime “ „verilere erişim başvurusu 
Zentrum ÜBERLEBEN“ 
Brachvogelstr. 1 
10961 Berlin 
Tel.: +49 (30) 577 039 930 

E-Mail: datenschutz@ueberleben.org. 

3. Verilerin amacı, kapsamı ve şekli  

Kişisel bilgileriniz tedavi kapsamında karşılıklı 
sorumlulukların yerine getirmek suretiyle sizin 
ve ZÜ arasında imzalanan sözleşmeden 
oluşmaktadır. Sözleşmenin sağlıklı bir şekilde 
hayata geçirilmesi için verilerin hazırlanması 
gereklilik arz etmektedir.  

Bilgileriniz aşağıdaki gibi işleme 
sokulmaktadır:  

-  Hitap, isim, soy isim, 

- Doğum tarihi, 

- Medeni durum, meslek,  

- Adres, Telefon numarası, elektronik 
posta adresi, 

- Sağlık sigortası, sağlık sigorta 
numarası, 

-  Sosyal veriler 

- Oturum durumu, 

- Kişisel veriler, 

- Akraba çevresiyle ilgili veriler 

- Sağlık verileri (kişisel hikayeler, tanı, 
terapi önerileri, bulgular)  

   Verilerinizin düzenlenme amacı:  

- Sizi hastamız olarak kabul etmek, 

- izinle tedavi kapsamında iletişime 
geçebilmek, 

- Tedavi akdi çerçevesinde kişisel 
hikayeler, tanı, terapi önerileri ve bulgular 
konusunda bir yol haritası 
oluşturabilmek, 

- Tedavide öngörülen tedbirleri hayata 
geçirebilmek,  

- Verilerin yasal düzenlenme kapsamında 
belgelendirilmesi ve sorumlulukların 
yerine getirilmek, 

- Verilen tedavi hizmetlerinin sağlık ve 
sağlık sigortası işlemlerinin mali 
karşılığının hesaplanmasında gerekli 
kurumlara başvurabilmek, (ilçe, sosyal 
ve gençlik destek merkezi vb. kurumlar )  

- Kalite ve nitelik vasıflarında güvenliğin 
güçlendirilmek, 

- Tedavi sözleşmesi kapsamında 
verileriniz gerektiğinde örneğin doktor 
raporlarının oluşturulmasında hizmete 
sunabilmek.  

4. İşlemlerin yasal dayanağı  

Sağlık verilerinizi işlemlerde kullanıldığımız 
sürece, yapılan bütün işlem ve düzenlemeler 
Federal Almanya Veri Saklama 
Kurumu(BDSG)’nun 9. maddesinin 2 paragrafı, 
h alt bendi, 3. ve 22. paragrafın DSGVO i.V.m. 
dayandırılmakta olup, cezaya çarptırılan kişiler 
hariç, bütün işlemler ve veriler gizlilik 
sorumluluğu kapsamında muhafaza 
edilecektir.  
 
Bunun yanında sözleşme kapsamında tedavi 
sürecinin uygulanmasında verileriniz 
DSGVO’nun 6. maddesinin 1. paragrafının b, c 
ve f bendine dayanmakta olup, bizi yasal 
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yükümlülükler ve uyarıların yerine getirilmesi 
hususunda hak ve yetki sahibi kılmaktadır.  

kişisel bilgileriniz kategorisinde özellikle 
savunma, yasal haklar ve takip işlemleri söz 
konusu olduğunda verileriniz DSGVO’nun 9. 
maddesinin 2. paragrafının 2. bendi gereğince 
işleme tabi tutulmaktadır.  

6. maddenin 1. paragrafının f bendi 
çerçevesindeki düzenleme sizler savunma, 
yasal haklar ve işlemlerin takibi konusunda 
yetki sahibi yapıyor. İşlemlerde size rıza 
gösterdiğiniz sürece, işlemleriniz DSGVO 
kapsamında 6. maddenin 1. paragrafının a 
bendine ve 9. maddenin 2. paragrafının a 
bendine dayandırılacaktır. 

 
5. Verilerinizin saklanma ve silinme işlemleri 

Tedavi sözleşmesi bitse bile kişisel 
verilerinizi muhafaza etmeye devam 
ediyoruz.  

Tedavi sürecinin sonlandırılmasının üzerinde 
10 yıl geçmesi halinde bilgileriniz BGB’nin 630f 
maddesinin 3. paragrafı gereğince muhafaza 
edilecektir. Uğradığınız herhangi bir maddi 
manevi zarar hususunda durumun 
değerlendirilmesi amacıyla yine bilgileriniz 
BGB’nin 199. maddesinin 2. ve 3. paragrafına 
dayanarak 30 yıl sonra verilerinize ulaşmanız 
mümkündür.  

 
6. Verilerinizin üçüncü kişiye ulaştırılması 

Bilgilerinizi sadece zorunlu durumlarda sizin 
rızanız ve vereceğiniz imzayla üçüncü kişiyle 
paylaşabiliriz. Sigorta işlemleri, ilaç, tıbbi 
işlemler ve mali giderlerin karşılanmasında 
sizin rızanızla kişisel bilgileriniz sağlık 
kuruluşlarıyla paylaşılmaktadır. Bu kapsamda 
kişisel verileriniz büyük ölçüde size 
verilebilecek psikolojik destek ve ilaç ve tıbbi 
malzemelerin giderilmesinde yapılması 
gereken işlemleri kolaylaştırma amacını 
taşımaktadır. Bunun yanı sıra bilgilerinizin 
paylaşımı, psikolojik destek kapsamında 
gerektiğinde terapist ve doktorların hakkınızda 
gerekli makamlara rapor yazma maksadını 
güdüyor.  

7   Üçüncü ülkelerin bilgilerinize erişimi 
hususu 
 

Üçüncü ülkeler kişisel bilgilerinize ulaşma 
yetkisi bulunmamaktadır. 

 
8.  Haklarınız 

İşleme sokulan kişisel verileriniz konusunda 
aşağıdaki haklara sahipsiniz:  

-   DSGVO’nun 15. maddesi kapsamında 
verilerinizin bir kopyası DSGVO 20 maddesi 
gereğince okunur bir şekilde bir kopyasının 
yapılmasını gerektirmektedir.  

-Kişisel verilerinizle ilgili yetki mevzusu 
DSGVO’nun 16. maddesine dayanmaktadır.  

       - Kişisel verilerinizin silinmesiyle ilgili yetki 
mevzusu DSGVO’nun 17. maddesine 
dayanmaktadır. 

       Kişisel verilerinizin sınırlandırılması ve 
işlemlerin yapılması hususu DSGVO’nun 18. 
maddesine dayanmaktadır. Bunun yanında 
DSGVO’nun 21. maddesine dayanarak 
DSGVO’nun 6. maddesinin 1. paragrafının f 
bendine itiraz edebilirsiniz. Sizin kişisel 
verilerinizi işleme tabi tutmuyoruz. Bu kişisel 
verilerinizin zorunlu olarak korunmaya değer 
olduğu ve sizin temel hak ve özgürlükleriniz 
kapsamında düzenlenmiştir. Yani işlemler, 
yasal haklarınızın uygulanmasını ve 
korunmasını amaçlıyor. Bilgilerinizin üçüncü 
kişiyle paylaşılması hususunu dilediğiniz 
zaman gözden geçirebilir ve isteğiniz zaman 
bilgi paylaşımını iptal edebilirsiniz. Bu hakların 
hayata geçirilmesinde hakkında dilediğinizde 
„mail@ueberleben.org“ ve 
“datenschutz@ueberleben.org e-mail adresleri 
üzerinde bizlere iletişime geçebilir ve arzu ve 
taleplerinizi gönderebilirsiniz. Bilhassa kişisel 
bilgilerinizin kullanımı konusunda itiraz hakkına 
sahip olmakla birlikte itirazlarınızı yetkili 
denetim makamlığına ulaştırabilirsiniz. Bizi 
denetlemekle yetkili makam “Berlin Veri ve 
Bilgi Özgürlüğü Koruma Kurulu” (Berliner 
Beauftragte für Datenschutz und 
Informationsfreiheit) 
 
Maja Smoltczyk 
Friedrichstraße 219 
10969 Berlin 
 
Zentrum ÜBERLEBEN gGmbH 

Tutanak: 25. Agustos 2021 


