Kişisel Veriler Uyum Projesi Hizmeti Teklifi
Kişisel Verilerin Korunmasına Uyum Projesi için aşağıdaki bilgilendirme yazısı ve teklif hazırlanmıştır.
A. Hizmet İçeriğimiz;
1)Departman Sorumlularına KVKK Eğitimi Verilmesi
Departman sorumlularına Uyum Projesinin bu aşamasında bir KVKK Eğitimi verilir. Eğitimde kişisel veri,
kişisel veri işleme faaliyeti ve veri kayıt sistemi önemle vurgulanır.
2)Kişisel Veri İşleme Envanteri Hazırlanması
Kişisel veri, kişisel veri işleme faaliyeti ve veri kayıt sistemi hakkında bilgilendirilen departman
sorumlularından, veri kayıt sistemi(form) örnekleri toplanır. Toplanan veri kayıt sistemleri ile ilgili hangi
veri işleme faaliyetlerinde bulunulduğuna dair bilgi toplanır.
Toplanan bilgiler ışığında kişisel veri işleme envanteri çıkarılır.
3)Mevzuata Aykırılıkların Giderilmesi
Envanterde tespit edilen kurumun mevzuata aykırılıklarının giderilmesi sağlanır.
Veriler mümkün olduğunca azaltılır.
4)Aydınlatma Metinlerinin Hazırlanması
Çıkarılan kişisel veri işleme envanterine dayalı olarak Aydınlatma Metinleri hazırlanır. Aydınlatma
metinleri faaliyet bazlı olarak hazırlanır.
5) Açık Rıza Metinlerinin Hazırlanması
Veri işleme faaliyeti için açık rıza gerekiyorsa; açık rıza metinleri hazırlanır.
6)Veri Güvenliği Politikalarının Hazırlanması
Zorunlu Saklama ve İmha Politikası ve Özel Nitelikli Kişisel Verilerin Korunması Politikası başta olmak
üzere; veri güvenliği politikaları hazırlanır.
7) Entegrasyon Toplantıları
Hazırlanan mevzuata aykırılıkların giderilmesi raporunun uygulanması, veri güvenliği politikalarının
uygulanması, Aydınlatma Metinleri ve Açık Rıza metinlerinin entegrasyonu için klinikle toplantılar
yapılır.

8) Sosyal Medya Kanallarında KVKK Tedbirlerinin Uygulanması
Sosyal medya kanalları kontrol edilerek KVKK tedbirleri uygulanması sağlanır.
9)Kurumun Öngördüğü Teknik Tedbirler Kapsamında Yönlendirmenin Yapılması:
Kişisel Verileri Koruma Kurumunun öngördüğü teknik tedbirler konusunda kliniğin mevcut durumu
değerlendirilerek yönlendirme yapacaktır.
11)Klinik Ziyareti Ve Eksikliklerin Tespiti:
Klinikler ziyaret edilerek kanuna aykırılıklar tespit edilecektir.
12)Personel Farkındalık Eğitimleri:
Kurumdaki tüm çalışanlara dikkat etmeleri gereken güvenlik tedbirleri ile ilgili farkındalık eğitimi verilir.
13)Envanterdeki verilerin ayrıştırılması ve VERBİS’e kayıt:
Envanterdeki veri kategorileri ayrıştırılarak VERBİS’e kayıt yapılır.
14)Boşluk Analizinin Hazırlanması:
Projenin sonunda kliniğin işleyişindeki aykırılıkların tespiti ve giderilmesi yönünde boşluk analizi rapor
hazırlanır.
B.Ücretlendirme
Yukarıda bahsedilen hizmetler için fiyat teklifimiz; 1 Ocak-31 Aralık 2022 faaliyet dönemi boyunca;
-Sekreteri ve kendisi çalışan diş klinikleri için aylık 500 TL +KDV,
-Birden fazla uzmanlığı bir arada barındıran diş poliklinikleri için ise fiyat teklifimiz kliniğin büyüklüğüne
göre aylık 1000 TL + KDV ila aylık 2500 TL + KDV arasında değişebilmektedir.
Hizmet almak isteyen klinik yetkililerinin ayrıca iletişime geçmesi gerekmektedir. COVİD-19 salgını
sebebiyle eğitim ve toplantılar internet üzerinden çevrimiçi toplantılar şeklinde gerçekleştirilebilir.
Projenin tüm aşamaları Av. Ozan Genco Gürgöz, Av. Erkin Avcı ve ifa yardımcıları ile yürütülecektir.
Teklifimizin değerlendirilmesi ve birlikte çalışmak dileğimizle, sayğılarımızı sunuyoruz.

Av. Ozan Genco Gürgöz - Av. Erkin Avcı
İletişim için: 05064171904

REFERANSLARIMIZ
Büromuz aşağıda gösterenler başta olmak üzere 70’ye yakın Veri Sorumlusuna (kamu kurumu, sağlık
kuruluşları, dernekler vb.) KVKK danışmanlık hizmeti vermiş, hatalı uyum süreci yürütmüş şirketlere
KVKK Checkup hizmeti de sunmuştur.

