
 
 

  

Beckman Coulter Veri Gizlilik Bildirimi ve  
Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası Hakkında Aydınlatma Metni  

19 Mayıs 2018 itibariyle yürürlüğe girmiştir 

Beckman Coulter, Inc., iştiraklerimiz ve bağlı ortaklıklarımızla birlikte (“Beckman Coulter”) gizlilik 

konusundaki kaygılarınıza ve sizinle olan ilişkimize değer vermektedir .  Bu Veri Gizlilik Bildirimi ve Kişisel 

Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası Hakkında Aydınlatma Metni (“Küresel Gizlilik Bildirimi”), 

www.beckmancoulter.com internet adresinde (“Web Sitesi”) çevrimiçi ve ayrıca çevrimdışı topladığımız 

kişisel bilgilerin türlerini, bilgileri nasıl paylaştığımız, kimlerle paylaştığımız ve bilgileri nasıl 

kullandığımızla ilgili size sunulan seçenekler ve haklarınız hakkında bilgileri tanımlamaktadır. Ayrıca, 

bilgilerin güvenliğini sağlamak için aldığımız önlemleri, bilgileri ne kadar süre sakladığımızı ve gizlilik 

uygulamalarımız hakkında bizimle nasıl iletişime geçeceğinizi ve haklarınızı nasıl kullanacağınızı da 
açıklamaktayız.   

Bu Küresel Gizlilik Bildirimi, kendi ayrı gizlilik politikaları veya bildirimleri olan Beckman Coulter Web 
Siteleri için geçerli değildir.   

Listelenmiş olan bölüme geçmek için aşağıdaki bağlantılardan birine tıklayınız.  
 
Çevrimiçi Topladığımız Bilgi Türleri 

Bilgilerinizi Kullanma Şeklimiz 

Paylaştığımız Bilgiler 

Çocuklara İlişkin Gizlilik 

Gizlilik Seçimleriniz 

Veri Güvenliği 

Üçüncü Taraf Web Siteleri ve Sosyal Medya Eklentileri 

Küresel Gizlilik Bildirimi’ndeki Değişiklikler 

Bu bölümde siz Beckman Coulter Web Siteleri’ni kullanırken toplayabileceğimiz Kişisel Veri türleri 
açıklanmakta ve hem sizin bizimle paylaştığınız, hem de siz Beckman Coulter Web Siteleri’ni kullanırken 
bizim otomatik olarak topladığımız bilgileri içermektedir.  

Bu Küresel Gizlilik Bildirimi amaçları doğrultusunda, “Kişisel Veri” kimliğinizi tespit eden ya da kimliğinizi 
tespit etmek için makul bir şekilde kullanılabilecek bilgiler anlamına gelmektedir. Kişisel Veri örnekleri 
isim, adres, telefon numarası ve e-posta adresini içermektedir. 

 



   
 

Paylaştığınız Bilgiler 

Beckman Coulter Web Siteleri’nde bulunan bilgilerin birçoğunu almak için bir hizmete ya da programa 
kaydolmanız gerekmemektedir. Ancak, içeriklerimizin bazıları sadece kayıtlı veya belirli kullanıcılara 
sağlanmaktadır ve bu bilgilere veya hizmete erişim sağlayabilmek için bir profil oluşturmanız veya 
kendiniz hakkında bazı bilgileri paylaşmanız gerekecektir.  

Beckman Coulter Web Siteleri’ni Ziyaret Ettiğinizde veya Çevrimdışı Durumdayken Paylaştığınız Bilgiler  

Beckman Coulter, Beckman Coulter Web Siteleri’nde veya çevrimdışı durumdayken paylaştığınız Kişisel 
Veriler’i toplamaktadır. Bunlara aşağıdakiler dahil olabilir:  

 İsminiz, adresiniz, telefon numaranız ve e-posta adresiniz gibi iletişim bilgileri 
 Kullanıcı adınız ve şifreniz gibi kayıt bilgileri 
 Bir sağlık çalışanı olarak Beckman Coulter'a bir hizmet sağladığınızda ücret bilgisi 
 Beckman Coulter’da işe başvurduğunuzda paylaştığınız iş tecrübeleri, eğitim bilgileri ve diğer gerekli 

bilgiler 
 Ödeme bilgisi (banka bilgisi, ödeme yapılan kart numarası , son kullanım tarihi, teslimat adresi ve 

fatura adresi gibi) 
 Paylaşabileceğiniz diğer bilgiler (Çevrimiçi İletişim Formu doldurduğunda veya serbest metin 

alanında paylaştığınız bilgiler gibi). 

Beckman Coulter ile olan Diğer Etkileşimlerinizde Paylaştığınız Kişisel Veriler 

Soru sormak, endişeleriniz hakkında görüşmek veya ürünlerimiz hakkında sorunlarınızı bildirmek için 
Beckman Coulter ile iletişim kurabilirsiniz. Beckman Coulter ile iletişim kurarsanız veya Beckman 
Coulter’dan bilgi isterseniz, talebinizle ilgili olan Kişisel Veriler’inizi ve iletişim bilgilerinizi paylaşmanız 
istenebilir. 

Otomatik Olarak Toplanabilecek Bilgiler 

Beckman Coulter Web Siteleri’ni kullandığınızda, aşağıda belirtildiği üzere, ilaveten, otomatik olarak 
belirli kullanım ve cihaz bilgisi gibi bilgileri de toplayabiliriz.  
 
IP Adresi 

Beckman Coulter Web Siteleri’ni ziyaret ettiğinizde, bilgisayarınızın veya diğer elektronik cihazın İnternet 
Protokol (“IP”) adresini kaydedebiliriz. IP adresi Web Siteleri’ne erişimde kullandığınız elektronik cihazı 
belirler. IP adresiniz, Beckman Coulter Web Siteleri’ni kullanırken bilgisayarınızla olan iletişimi 
korumamıza olanak sağlar. 
 
Çerezler ve Diğer İzleme Teknolojileri 

Ayrıca, çerezler ve web işaretleri gibi izleme teknolojileri aracılığıyla Beckman Coulter Web Siteleri’ni 
kullanımınızla ilgili bilgiler toplamaktayız. “Çerez” ilgi alanlarınızı ve tercihlerinizi takip etmek ve geri 
gelen bir ziyaretçi olarak sizi tanımak için bilgisayarınıza aktarılan özgün bir sayısal koddur. “Web işareti”, 
kullanıcı faaliyeti ve internet sitesinin trafiği gibi konuların izlenmesini sağlayan, bir internet sitesine, e-



   
 

postaya veya reklama yerleştirilen şeffaf bir grafik görüntüdür. Bu teknolojiler tercihlerinizi hatırlamaya 
yardım eder ve Beckman Coulter Web Siteleri’ndeki önceki faaliyetlerinizi gösteren “tıklama” verilerine 
dayanarak, sizi en çok ilgilendiren içeriği ve özellikleri ekranınıza getirmemizi sağlar.  

(1) Beckman Coulter Web Siteleri’ne geçmişte yaptığınız ziyaretlerinizden yola çıkarak, diğer Web 
Siteleri’nde reklamlarımızı göstermek ve (2) reklamlarımızla ilgili izlenimlerimizi ve reklam hizmetlerinin 
kullanımını daha iyi anlamak için, Google Analytics ile Tekrar Hedefleme, Google Görüntüleme Ağı 
İzlenim Raporlaması, Çift Tıklama Kampanya Yöneticisi entegrasyonu ve Google Analytics Demografi ve 
İlgi Alanı Raporlaması gibi Google Görüntüleme Esaslı Reklamcılık’ı kullanmaktayız. Google Analytics 
Demografi ve İlgi Alanı Raporlaması hizmeti ile bağlantılı olarak, pazarlama kampanyalarımızı ve web 
sitesi içeriğimizi anlamak ve geliştirmek için Google Analytics ile Google'ın ilgi alanına dayalı 
reklamcılığını veya yaş, cinsiyet ve ilgi alanları gibi üçüncü taraf okuyucu / kullanıcı kitlesi verilerini 
kullanabiliriz.  
 
Bazı çevrimiçi reklamcılık faaliyetlerimiz Google Görüntüleme Esaslı Reklamcılık aracılığıyla 
gerçekleşmektedir. Bu programın bir parçası olarak Tekrar Hedefleme gibi Google Analytics özelliklerini 
kullanmaktayız. Bu özellik ve reklam ağları tarafından sunulan diğer özelliklerle bağlantılı olarak, biz ve 
Google da dahil olmak üzere reklam ağlarının uygulayıcıları, bir kullanıcının geçmişte Beckman Coulter 
Web Siteleri’ne yaptığı ziyaretleri temel alarak, internet üzerinden reklamları bildirmek, optimize  etmek 
ve sunmak için Çift Tıklama çerezi gibi üçüncü taraf çerezleri ve bazı durumlarda Google Analytics çerezi 
gibi birinci taraf çerezlerini kullanabiliriz. Beckman Coulter Web Siteleri’ni ziyaret ettiğinizde, bağlı 
şirketlerimizin bazı reklamlarını da gösterebiliriz.  
 
Google Gizlilik Politikasına http://www.google.com/intl/en/policies/privacy/ adresinden erişebilirsiniz. 
Google Ads’i devre dışı bırakmak için http://www.google.com/ads/preferences adresini ziyaret 
edebilirsiniz. Verilerinizin Google Analytics tarafından kullanılmasını istemiyorsanız,  Google Analytics 
devre dışı bırakma sayfasındaki Google Analytics tarayıcı devre dışı bırakma eklentisini yükleyebilirsiniz.  

Beckman Coulter Web Sitesi, tarayıcılardan alınan "izlememe" sinyallerine cevap vermek için 
tasarlanmamıştır. 

Çerezler ve diğer izleme teknolojileriyle ilgili daha fazla bilgi almak ve bunları nasıl devre dışı 
bırakacağınızı öğrenmek için lütfen http://www.allaboutcookies.org/ adresini ziyaret ediniz. Lütfen bazı 
çerezlerin Web Siteleri’mizin doğru işleyişi için gerekli olduğunu ve bunları silmenin veya devre dışı 
bırakmanın internet sitesinin işlevselliğini azaltacağını unutmayınız.  

Mobil İzleme 

Bazı Beckman Coulter Web Siteleri mobil cihazınızdan erişebileceğiniz mobil Web Siteleri’nde 
kullanılabilir. Beckman Coulter Web Siteleri’ne erişmek ve bunları kullanmak için mobil bir cihaz  
kullanıyorsanız, aşağıdaki cihaza özgü bilgileri ve yukarıda belirtilen diğer bilgileri toplayabiliriz: cihaz 
veya reklam kimlik bilgisi, cihaz türü, donanım türü,  ortam erişim kontrolü (“MAC”) adresi, uluslararası 
mobil donanım kimliği (“IMEI”), mobil işletim sisteminizin sürümü, Beckman Coulter Web Sitesi’ne erişim 
veya yüklemek için kullanılan platform (örnek olarak, Apple, Google, Amazon, Windows), konum bilgisi 
ve cihazınızla ilgili kullanım bilgisi ve Beckman Coulter Web Siteleri kullanımınız. 
 

http://www.google.com/intl/en/policies/privacy/
http://www.google.com/ads/preferences
http://tools.google.com/dlpage/gaoptout
http://tools.google.com/dlpage/gaoptout
http://www.allaboutcookies.org/


   
 

Diğer Kaynaklardan Toplanan Bilgiler 

Bir Beckman Coulter Web Sitesi’ne yaptığınız bir ziyaretten sizinle ilgili aldığımız bilgileri, diğer Beckman 
Coulter Web Siteleri’ne yaptığınız ziyaretlerden sizinle ilgili aldığımız bilgilerle birleştirebiliriz. Ayrıca, 
Beckman Coulter Web Siteleri’nde hakkınızda toplanan bilgileri, çevrimdışı olarak topladığımız bilgilerin 
yanı sıra, üçüncü taraflarca bize sağlanan bilgilerle de birleştirebiliriz. 
 
Bilgilerinizi Kullanma Şeklimiz 

Web Sitesi’miz aracılığıyla veya çevrimdışı durumdayken paylaşmayı seçtiğiniz adınız ve iletişim 
bilgileriniz gibi belirli kişisel bilgileri elde ederiz. Edinebileceğimiz bilgi türlerine şunlar dahildir: 

 İletişim bilgileri (isim, posta adresi, e-posta adresi ve cep telefonu veya diğer telefon numarası); 
 Beckman Coulter ürünleri ve çevrimiçi hizmetlere erişim için kullanıcı adı ve şifre;  

 Hesap numarası; 
 Ödeme bilgisi (banka bilgisi, ödeme yapılan kart numarası , son kullanım tarihi, teslimat adresi ve 

fatura adresi gibi); ve 

 Paylaşabileceğiniz diğer bilgiler (Çevrimiçi İletişim Formu’nu doldurduğunuzdaki bilgiler veya 
paylaştığınız diğer bilgiler gibi). 

Bu bilgiler olmadan belirli ürünlerimizi veya hizmetlerimizi tarafınıza sunamayabiliriz.  

Yürürlükteki mevzuatın gerektirdiği ölçüde, çerezleri veya benzer otomatikleştirilmiş araçları kullanarak 

bilgi toplamaya başlamadan önce onayınızı alacağız.  

İstediğiniz ürün ve hizmetleri sağlamak, siparişlerinizi ve faturalarınızı yönetmek ve ödemelerinizi işleme 

koymak için sözleşme yükümlülüğümüzü yerine getirmek amacıyla  gerekli olduğunda Web Sitesi 
aracılığıyla elde ettiğimiz bilgileri kullanacağız.  

Aşağıdaki işlevleri ve faaliyetleri desteklemek de dahil olmak üzere, meşru bir menfaatimizin olması 
durumunda Web Sitesi aracılığıyla elde ettiğimiz bilgileri de kullanacağız:   

 Çevrimiçi hesabınızı oluşturmak ve yönetmek; 
 Anketlere, etkinliklere, programlara ve web tabanlı seminerlere katılımınızı yönetmek için sizinle 

iletişim kurmak; 

 Web Sitesi’ndeki eğitim materyalleri ve videolar gibi içerikleri ekranınızda göstermek;  
 Sorularınız ve isteklerinize cevap vermek ve bunlarla ilgili sizinle iletişim kurmak ve istediğiniz 

bilgileri sağlamak; 
 Satın aldığınız ürünleri kaydetmek ve ürün, garanti ve servis desteği sağlamak; 

 Ürünlerimiz ve hizmetlerimiz ile ilgili olarak aldığımız talepleri işleme koymak;  
 İşimizi idare etmek, değerlendirmek ve iyileştirmek (yeni ürün ve hizmetler geliştirmek, 

hizmetlerimizi geliştirmek ve iyileştirmek, iletişimlerimizi yönetmek, ürünlerimizi analiz etmek, 
veri analizi gerçekleştirmek ve muhasebe, denetim, fatura mutabakatı ve tahsilat faaliyetleri ile 
diğer iç işlevleri yerine getirmek de dahil) ; 

 Veri analizi ve diğer analizleri ve işleme faaliyetlerini gerçekleştirmek (pazar ve tüketici 
araştırması, trend analizi, finansal analiz, anonim hale getirme, şifreleme ve kişisel bilgilerin 
şifrelendirilmesi de dahil); 



   
 

 Dolandırıcılık ve diğer suç faaliyetlerine, iddialarına ve diğer yükümlülüklere karşı koruma 
sağlamak, bunları tespit etmek ve önlemek; ve 

 Uygulanabilir yasal gerekliliklere, ilgili endüstri standartlarına ve politikalarımıza uyum 

göstermek ve uygulatmak. 

Seçiminize bağlı olarak ürün bilgilerini, haber bültenlerini, promosyonları ve diğer teklifleri göndermek 
için iletişim bilgilerinizi kullanacağız. 
 

Burada açıklananlar haricinde, hakkınızda topladığımız kişisel bilgileri satmıyor veya aksi belirtilmedikçe 

açıklamıyoruz. 

Kişisel bilgilerinizi aşağıdakilerle paylaşacağız: 

 Bu Küresel Gizlilik Bildirimi’nde belirtilen amaçlar için iştiraklerimiz ve bağlı ortaklıklarımız. 

 Ödeme işlemleri ve yetkilendirme, siparişleri işleme, pazarlama, veri analizi ve dolandırıcılık önleme 
hizmetleri de dahil olmak üzere, talimatlarımıza bağlı olarak bizim adımıza hizmet veren hizmet 
sağlayıcılar. Söz konusu hizmet sağlayıcılarına bizim adımıza hizmet vermek veya yasal gerekliliklere 
uymak için gerekli olan bilgileri kullanma veya açıklama yetkisi vermemekteyiz. Bu servis sağlayıcıları 
arasında müşteri sorularını cevaplayan, kredi kartıyla ödeme işlemlerini gerçekleştiren,  siparişleri 
işleyen ve web barındırma, eğitim, etkinlik ve pazarlama hizmetleri sunan kuruluşlar bulunmaktadır.  

 İzniniz doğrultusunda diğer üçüncü taraflar.  

Buna ek olarak, sizinle ilgili bilgileri açıklamamız şu durumlarda gerekebilir: (i) yasal gereklilikler veya 

yasal süreçlerden dolayı açıklamamız gerekmesi, (ii) yasal bir ifşaat talebi doğrultusunda emniyet 

teşkilatı veya diğer hükümet yetkililerine açıklamamız gerekmesi veya (iii) fiziksel zararı veya mali 

kayıpları önlemek için ya da şüpheli veya fiili dolandırıcılık veya yasadışı faaliyetlerle ilgili bir 
soruşturmayla bağlantılı olarak açıklamanın gerekli olduğuna inanmamız.  

Ayrıca, sizinle ilgili sahip olduğumuz kişisel bilgileri satmamız veya devretmemiz durumunda, devir 
hakkımızı saklı tutarız.  

 

Veri Saklama 

Kişisel bilgilerinizi, yürürlükteki mevzuatın izin verdiği ölçüde, iş ilişkimizin süresince ve buna ek mevzuat 

tarafından öngörülen sürelere de uygun olmak koşulu ile gereken makul bir ek süre boyunca ya da 
yürürlükteki mevzuat uyarınca başka bir şekilde öngörülmesine bağlı olarak saklayacağız.   

 
İstediğiniz Ürün ve Hizmetleri Sunmak 

Bir ürün satın almayı veya hizmet almayı seçerseniz, siparişlerinizi ve faturalarınızı yönetmek, ödeme 
işlemlerini gerçekleştirmek, sorularınızı cevaplamak, talep ettiğiniz hizmetleri sunmak ve en uygun 
müşteri deneyimini sunmak için, Beckman Coulter Web Siteleri aracılığıyla paylaştığınız Kişisel Veriler’i 
kullanmaktayız. 
 



   
 

Pazarlama 

Ayrıca, Beckman Coulter ile ilgili ürün veya hizmetlere ilişkin teklifler, ürünlerimizle ilgili anketlere katılım 
davetleri ya da özel promosyonlar hakkında bildirimler gibi Beckman Coulter ve bağlı iştiraklerinden 
gelen pazarlama bilgilerini almaya da rıza göstermiş olabilirsiniz. Böyle durumlarda, pazarlama bilgileri 
göndermek için iletişim bilgilerinizi ve diğer Kişisel Veriler’inizi kullanacağız. 

Özelleştirilmiş Kullanıcı Deneyimleri 

Paylaştığınız Kişisel Veriler, ilgi alanlarınıza ve tercihlerinize göre özelleştirilmiş teklifler, bilgiler veya 
hizmetler oluşturmak için kullanılabilir. Ayrıca, Beckman Coulter Web Siteleri’mizin kullanımının yanı 
sıra, Beckman Coulter Web Siteleri’nde sunulan içeriğin kişiselleştirilmesi amacıyla ilginizi çekebilecek 
bilgi ve hizmetleri öngörmek adına IP adresinizi ve çerez veya benzeri izleme teknolojileri aracılığıyla 
otomatik olarak elde ettiğimiz verileri kullanabiliriz.  

İş ve Ürünlerin İyileştirilmesi 

Beckman Coulter'ın müşteri ihtiyaçlarını daha iyi anlamasına ve ürünlerin, hizmetlerin, materyallerin ve 
programların iyileştirilmesine, geliştirilmesine ve değerlendirilmesine yardımcı olabilecek yeni unsurları 
keşfetmek için,  Beckman Coulter, paylaştığınız bilgileri analiz eder.  
 
İnternet Sitesinin Analizi ve İyileştirilmesi 

(i) Kullanıcılarımızın Web Sitesi’ne yaptığı ziyaretleri özelleştirmek , (ii) kullanıcılarımızın ilgi alanlarına ve 

Web Sitesi’ni inceleme tarzlarına göre uyarlanmış içerik (reklam dahil) sunmak ve (iii) işimizi idare etmek 

amacıyla çerezler, web işaretleri ve diğer otomatikleştirilmiş yöntemler aracılığıyla çevrimiçi olarak 

topladığımız bilgileri kullanmaktayız. Ayrıca bu bilgileri, teknik ve hizmet sorunlarını teşhis etmeye, Web 

Sitesi’ni yönetmeye, Web Sitesi’nin kullanıcılarını belirlemeye ve kullanıcılarımız hakkında demografik 

bilgiler toplamaya yardımcı olmak için kullanmaktayız. Kullanıcıların Web Sitesi’nin sayfalarında ne kadar 

zaman harcadıklarını, kullanıcıların Web Sitesi’nde nasıl gezindiklerini ve kullanıcılarımızın ihtiyaçlarını 

daha iyi karşılayacak şekilde Web Sitesi’ni nasıl uyarlayabileceğimizi belirlemek için tıklama verilerini 

kullanmaktayız. 

Bu Sitede, Google Analytics ve Eloqua’nın hizmetleri gibi üçüncü taraf web analiz i hizmetlerini 

kullanmaktayız. Bu hizmetleri yöneten servis sağlayıcıları, ziyaretçilerin Web Sitesi’ni nasıl kullandıklarını 

analiz etmemize yardımcı olması için çerezler, ağ sunucusu kayıtları ve web işaretleri gibi teknolojileri 

kullanmaktadırlar. Bu yollarla toplanan bilgiler (IP adresi dahil), Web Sitesi’nin kullanımını 

değerlendirmek için bilgiyi kullanan söz konusu hizmet sağlayıcılarına açıklanmaktadır. Google Analytics 

hakkında daha fazla bilgi edinmek ve nasıl devre dışı bırakacağınızı öğrenmek için lütfen 

www.google.com/analytics/learn/privacy.html adresini ziyaret edin. 

Bilgileri başka yollarla da kullanabiliriz, ancak bu bilgileri toplarken belirli bir bildirimde bulunmaktayız.  

 

 

http://www.google.com/analytics/learn/privacy.html


   
 

Veri İşleme için Hukuki Dayanak 

Avrupa Birliği veri koruma yasaları uyarınca, Beckman Coulter Kişisel Veriler’inizi işlemek için yasal bir 

dayanağa sahip olmalıdır. Belirli bir durumda geçerli olan yasal dayanak, Beckman Coulter'ın Kişisel 

Veriler’inizi yukarıda açıklanan özel amaçlardan hangisi için işlediğine bağlıdır: 

 Belirli durumlarda, Beckman Coulter Kişisel Veriler’inizi toplayıp işlemek için onayınızı isteyebilir. 
Onay vermeyi seçmeniz durumunda, daha sonra “Gizlilik Seçimleriniz” bölümünde açıklandığı 
üzere bizimle iletişime geçerek onayınızı geri çekebilirsiniz. Onayın geri çekilmesinin, 
gerçekleşmiş olan bir veri işlemesini etkilemeyeceğini lütfen unutmayınız.  

 Diğer durumlarda, Kişisel Veriler’inizin işlenmesi, yürürlükteki bir kanun veya yönetmelikle uyum 
için veya tabi olduğunuz bir sözleşmenin yerine getirilmesi için gerekli olabilir. Söz konusu veri 
işlemeden vazgeçemeyebilirsiniz, ya da vazgeçmeyi seçmeniz durumunda, bu, size başka bir 
şekilde sunmamız gereken bir sözleşme yükümlülüğünü yerine getirme kabiliyetimizi 
etkileyebilir. 

 Diğer durumlarda Beckman Coulter, Beckman Coulter’ın meşru çıkarlarına dayalı olarak, 
ürünlerimiz ve hizmetlerimizle ilgili ve bilimsel araştırma ve eğitim fırsatları hakkında sizinle 
iletişim kurma konularında Kişisel Veriler’inizi işleyebilir. Kişisel Veriler’inizin söz konusu 
şekillerde işlenmesini iptal etme hakkınız bulunmaktadır. Bunu, “Gizlilik Seçimleriniz” 
bölümünde açıklandığı üzere bizimle iletişime geçerek yapabilirsiniz.   

Paylaştığımız Bilgiler 

Kişisel Veriler’inizi üçüncü taraflarla sadece aşağıda tanımlandığı şekilde paylaşmaktayız. Kişisel 
Veriler’inizi üçüncü tarafların kendi pazarlama amaçları için satmamaktayız veya kiralamamaktayız.  
 
Üçüncü Şahıs Reklamcılık ve Çevrimiçi Davranışsal Reklamcılık  

Size özelleştirilmiş üçüncü şahıs web sitelerinde ve mobil hizmetlerinde, örneğin, Beckman Coulter'a 
veya ziyaret ettiğiniz üçüncü taraf internet sitesine verdiğiniz bilgilere veya tarama faaliyetinize, satın 
alımlarınıza veya ilgi alanlarınıza dayalı olarak, Beckman Coulter ürün ve hizmetlerinin çevrimiçi 
reklamları sunulabilir. Bu tür özelleştirilmiş çevrimiçi reklamlar, aşağıdakiler gibi çeşitli kaynaklardan 
tarafınıza gelebilir: 

 Beckman Coulter Web Siteleri’nde, çerezlerden ve diğer izleme teknolojilerinden elde ettiğimiz, 
tanımlayıcı olmayan bilgilerinizi reklam hizmeti sağlayıcılarımızla paylaşabiliriz.  

 Bazı Beckman Coulter Web Siteleri, çevrimiçi davranışsal reklamcılığa katılmaktadır (buna, yeniden 
hedefleme reklamcılığı veya ilgi alanına dayalı reklamcılık da denmektedir). Bu siteleri, altbilgi 
kısmındaki "Reklam Seçenekleri" bağlantısını kullanarak belirleyebilirsiniz. Reklam ağı iş 
ortaklarımız, ilgi alanlarınıza dayalı çevrimiçi reklamlar sunmak için faaliyetleriniz hakkında bilgi 
toplamak amacıyla, Beckman Coulter Web Siteleri ve diğer üçüncü taraf web sitelerine çerezler 
yerleştirebilir ve bunları kullanabilir.   

 Bazı internet tarayıcıları, tarayıcının iletişim kurduğu web sitelerine “izlememe” sinyalleri iletebilir. 
Bu sinyallerin nasıl yanıtlanacağı konusunda henüz bir endüstri standardı, bu Küresel Gizlilik 
Bildirimi’nin Yürürlüğe Girme Tarihi itibariyle oluşturulmamıştır. Bu nedenle, Beckman Coulter şu 
anda bu sinyalleri yanıtlamamaktadır. Yukarıda belirtildiği üzere, reklamseçenekleri‘i ziyaret ederek 

https://info.evidon.com/pub_info/6678?v=1&nt=0&nw=true


   
 

çevrimiçi davranışsal reklamlar sunmak için tarama geçmişinizi kullanan reklamcıları devre dışı 
bırakabilirsiniz. 

İştirakler, Satıcılar ve Tedarikçiler 

İşimizi idare etmemize yardımcı olan ve Beckman Coulter'a hizmet sağlarken Kişisel Veriler’inize erişmesi 
gerekli olan tedarikçiler ve bağlı iştiraklerle iş ilişkilerimiz bulunmaktadır. Söz konusu taraflara, Beckman 
Coulter ve onun iştiraklerinin iş süreçleriyle ilgili olmayan herhangi bir amaç için Kişisel Veriler’inizi 
kullanma yetkisi vermemekteyiz ve ilgili iştiraklerle paylaşmak için önceden onay alınmadıkça, onay 
gerektiren ülkelerden Kişisel Veriler’i paylaşmamaktayız. Kişisel Veriler’inizin toplanmasının bu Küresel 
Gizlilik Bildirimi’ne uygun olarak yapılmasını bu taraflara şart koşmaktayız.  
 
Ortak Markalı Web Siteleri 

Size, ortak veya “ortak markalı” temeline göre içerik veya hizmet sunmak için başka şirketlerle ortaklık 
kurabiliriz. Bir ortak markalı web sitesinde, hem Beckman Coulter logosunu hem de ekranınızda 
görüntülenen ortak marka iş ortağının logosunu göreceksiniz. Bazı açılardan bizim Küresel Gizlilik 
Bildirimi’nden farklı olabileceği için ortak marka ortaklarımızın kendilerine ait gizlilik bildirimlerini 
okumalısınız. Bu bildirimleri okumanız, bilgilerinizi belli bir siteye verirken bilinçli bir karar vermenize 
yardımcı olacaktır. 
 
Ürün Raporları 

Ürünlerimizden birini kullanma konusundaki deneyiminizle ilgili olarak Beckman Coulter ile iletişime 
geçerseniz, mevzuat uyarınca ilgili düzenleyici kuruma sunduğumuz raporlarda paylaştığınız bilgileri 
kullanabiliriz. 

Yasal Haklar ve Yükümlülükler 

Bazı kısıtlı koşullarda, Beckman Coulter, ürünlerimizin güvenliği ile ilgili ya da Beckman Coulter Web 
Sitelerinin bir veya daha fazlası aracılığıyla sağlanan hizmetleri içeren ürün hatlarımızdan veya 
bölümlerimizden birinin satışı veya devri ile bağlantılı olarak, ilgili düzenleyici kurumlara bildirim yapma 
yükümlülüklerine uymak gibi yasal bir yükümlülük veya emre uymak amacıyla, Kişisel Verilerinizi 
açıklamaya mecbur kalabilir.  Bu gibi durumlarda, Kişisel Verilerinizi mümkün olduğunca koruyacak 
önlemler alacağız. Ayrıca, kurallarımızı ihlal eden veya yasa dışı ya da başkalarına veya başkalarının 
mülküne zararlı davranışlarda bulunan kullanıcıları araştırmak ve kovuşturmak için Kişisel Verileri 
kullanma hakkımızı saklı tutarız. 

Organizasyonda Değişiklik 

Beckman Coulter, satış, birleşme veya satın alma yoluyla faaliyetlerimizi yeniden yapılandırma veya 

elden çıkarma kararı verirse, Beckman Coulter, sizinle ilgili Kişisel Veriler’i gerçek veya muhtemel 

alıcılarla paylaşabilir. Herhangi bir gerçek veya muhtemel alıcıya söz konusu Kişisel Veriler’i bu bildirimle 
tutarlı bir şekilde işlemelerini şart koşacağız. 

 



   
 

Çocukların Gizliliği 

Beckman Coulter, Beckman Coulter Web Siteleri’nde herhangi bir Kişisel Veri’yi doğrudan çocuklardan 
kasten toplamamakta veya kullanmamaktadır (Beckman Coulter “çocuklar” kelimesini 18 yaşından 
küçükler olarak tanımlamaktadır). Çocukların ürünlerimizi sipariş etmelerine, bizimle iletişime 
geçmelerine veya çevrimiçi hizmetlerimizden herhangi birini kullanmalarına kasten izin vermemekteyiz. 
Siz bir ebeveynseniz ve çocuğunuzun bizimle bilgi paylaştığının farkına varırsanız, lütfen aşağıda belirtilen 
yöntemlerden birini kullanarak bizimle iletişime geçiniz. Bu sorunu çözmek için sizinle birlikte çalışacağız. 

Gizlilik Seçimleriniz 

Elimizde bulunan Kişisel Veriler’inizin bir kopyasını görme ve edinmenin yanı sıra, yanlış veya eksik Kişisel 

Veriler’inize ilişkin düzeltme yapmamızı isteme hakkınız bulunmaktadır.   

Bizimle paylaşmış olduğunuz verileri makine tarafından okunabilir bir biçimde alma ve söz konusu 

verileri başka bir denetim birimine iletme hakkınız bulunmaktadır.  

Kişisel Veriler’inizin silinmesini veya işlenmesinin sınırlandırılmasını da talep edebilir ya da Kişisel 

Veriler’inizin işlenmesine itiraz edebilirsiniz.  

Kişisel Veriler’inize erişmek, kaygılarınız, şikayetleriniz veya bir düzeltme ile ilgili bir talepte bulunmak 

veya belirli programlardan çıkmak için lütfen: 

 kullanmakta olduğunuz Beckman Coulter Web Sitesi’ndeki “Bize Ulaşın” bağlantısını tıklayarak, Hukuk 

ve Uyum ekibimizle iletişime geçiniz (lütfen mesajın konu başlığına “Gizlilik” ifadesini ekleyiniz)  

 kullanmakta olduğunuz Beckman Coulter mobil uygulamasındaki Beckman Coulter iletişim bilgilerini 

kullanarak bizimle iletişime geçiniz  

 dataprivacy@beckman.com adresine e-posta göndererek bize ulaşınız.  

Ayrıca aşağıdaki adrese de mektup gönderebilirsiniz: 

Beckman Coulter Legal & Compliance (Privacy) (Hukuk ve Uyum (Gizlilik) Dikkatine) 
250 S. Kraemer Blvd. 
Brea, California 92821 
 
Gizlilik haklarınızla ilgili daha fazla bilgi almak için veya bir sorunu bizimle doğrudan çözemiyor ve bir 
şikayette bulunmak istiyorsanız, yerel veri koruma merciinize (varsa) başvurunuz. 

Beckman Coulter ile yaptığınız tüm iletişimlerde lütfen e-posta adresinizi, internet sitenizin adresini, 
mobil uygulamayı ve/veya Kişisel Veriler’inizi paylaştığınız belli Beckman Coulter ürününü (örn. 
www.beckmancoulter.com) ve talebinizin ayrıntılı bir açıklamasını belirtiniz. Bizimle, Kişisel Veriler’inizi 
silmek, değiştirmek veya düzeltmek için e-posta yoluyla iletişime geçiyorsanız, lütfen e-postanın konu 
başlığına “Silme İsteği” veya “Değişiklik / Düzeltme İsteği” yazınız. Tüm makul istekleri zamanında 
yanıtlayacağız. Belli istekleri işlemek için kimliğinizi daha fazla doğrulamaya ihtiyacımız olabilir.  

 

 



   
 

Veri Güvenliği 

Beckman Coulter, Beckman Coulter Web Siteleri aracılığıyla toplanan herhangi bir Kişisel Veri’yi 
güvenceye almak için makul teknik, idari ve fiziksel kontrollerde bulunmaktadır. Bununla bir likte, yetkisi 
olmayan üçüncü bir tarafın bir web iletişimini kesmesi veya bir kişinin güvenlik sistemlerimizi engellemek 
için bir yol bulması konusunda her zaman bir risk bulunmaktadır. Web üzerinden Kişisel Veriler’inizi, 
özellikle finansal bilgilerinizi paylaşırken dikkatli olmanız gerekmektedir. Beckman Coulter, yetkisi 
olmayan üçüncü şahısların Kişisel Veriler’inize erişmeyecekleri hususunu garanti edememektedir; 
bundan dolayı, Beckman Coulter Web Siteleri’ne Kişisel Veriler’inizi gönderirken faydalarını ve risklerini 
tartmanız gerekmektedir. 
 
Üçüncü Taraf Web Siteleri ve Sosyal Medya Eklentileri 

Bu Küresel Gizlilik Bildirimi, Beckman Coulter’ın sahibi olmadığı veya yönetmediği Beckman Coulter Web 
Siteleri için veya Beckman Coulter Web Siteleri’nin bağlantılı olabileceği üçüncü taraf web siteleri için 
geçerli değildir. Beckman Coulter Web Siteleri, sosyal medya eklentilerini (örnek olarak, Facebook 
“Beğen” butonu, “Twitter'da paylaş” butonu) kullanarak bilgilerinizi başkalarıyla kolayca paylaşmanızı  
sağlayabilir. Beckman Coulter Web Siteleri’ni ziyaret ettiğinizde, sosyal medya eklentisinin operatörü, 
bilgisayarınıza veya diğer elektronik cihazlara, daha önce Web Sitesi’ni ziyaret etmiş olan kişilerin 
kimliğini tanıyabilmesini sağlayan bir çerez yerleştirebilir. Beckman Coulter Web Sitesi’ne göz atarken 
sosyal medya internet sitesinde (örnek olarak, Facebook, Twitter) oturum açmanız durumunda, sosyal 
medya eklentisi, Beckman Coulter Web Sitesi’ni ziyaret ettiğinize dair bilgileri söz konusu sosyal medya 
internet sitesinin almasını sağlamaktadır. Sosyal medya eklentisi, sosyal medya internet sitesinin, 
Beckman Coulter Web Sitesi’ndeki faaliyetlerinizle ilgili bilgileri, kendi diğer sosyal medya internet sitesi 
kullanıcıları ile paylaşmasına da olanak tanımaktadır. Söz konusu paylaşım ayarları, sosyal medya 
internet sitesi tarafından yönetilir ve kendi gizlilik politikasına tabidir.  
 
Web Sitelerimize Küresel Erişim 

Bu web sitesi Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Beckman Coulter’ın mülkiyetindedir ve Beckman Coulter 
tarafından idare edilmektedir, ancak sağladığınız bilgiler, bu bildirime uygun olarak diğer ülkelerdeki 
iştiraklerimiz, satıcılarımız ve tedarikçilerimiz tarafından ulaşılabilir olacaktır. Ayrıca, bu web sitesini 
Amerika Birleşik Devletleri dışındaki bir ülkeden ziyaret ediyorsanız, bizimle kurduğunuz bu iletişim, 
bilgilerin uluslararası sınırlardan öteye aktarılmasına neden olacaktır. Kişisel Veriler’in yasal koruma 
seviyesi her ülkede aynı değildir. Ancak, bilgilerinizi güvende tutmak amacıyla bu Küresel Gizlilik 
Bildirimi’nde belirtilen gerekli güvenlik önlemlerini alacağız. Bu siteyi kullanarak, Amerika Birleşik 
Devletleri'nde ve bilgilerinizi iş süreçlerimiz sırasında aktarabileceğimiz başka herhangi bir ülkede Kişisel 
Veriler’inizin saklanabileceğini ve işlenebileceğini anlamış olursunuz.  
 

Amerika Birleşik Devletleri Kaliforniya Eyaleti’nde Yerleşik Kişiler için Uyarı  
 
Kaliforniya Medeni Kanunu § 1798.83 kapsamındaki belirli sınırlamalara tabi olarak, Kaliforniya’da 
yerleşik kişiler bizden, (i) bir önceki takvim yılı boyunca doğrudan pazarlama amaçları için üçüncü 
taraflara açıkladığımız Kişisel Veriler’in kategorilerinin bir listesini ve (ii) bu üçüncü tarafların kimlik 
bilgilerini sunmamızı isteyebilirler. Kaliforniya’da yerleşik kişiler söz konusu talepte bulunmak için 
dataprivacy@beckman.com adresinden bizimle iletişime geçebilirler.  



   
 

Gizlilik Politikamızdaki Değişiklikler 

Kişisel Verileri, yalnızca, sizin tarafınızdan paylaşıldığı ya da sizin tarafınızdan yetkilendirildiği zaman 

geçerli olan bu Küresel Gizlilik Bildirimi’nde tanımlanan şekliyle kullanacağız. Ancak, geçerli herhangi bir 

rıza şartına tabi olarak, bu Küresel Gizlilik Bildirimi kişisel bilgilere ilişkin uygulamalarımızdaki 

değişiklikleri yansıtmak için periyodik olarak güncellenebilir. Küresel Gizlilik Bildirimi’ndeki önemli 

değişiklikleri size bildirmek için Web Sitesi’nde görünür bir şekilde bir bildirim yayınlayacağız ya da bir e-

posta göndereceğiz ve Küresel Gizlilik Bildirimi’nin en üst kısmında en son güncellendiği tarihi 
belirteceğiz. 

 


