
Philips Lumify Gizlilik Bildirimi 

Bu Gizlilik Bildirimi en son 29 Ekim 2020'de güncellenmiştir 
 
Philips Lumify mobil uygulaması ("Uygulama"), Philips Lumify prob ("Cihaz") ile eşleştirildiğinde ve eğitimli 
bir sağlık uzmanı tarafından kullanıldığında, akıllı cihazı mobil ultrason çözümüne dönüştürür. Bu Gizlilik 
Bildirimi, hizmetlerimizi kullandığınızda hangi verileri topladığımız, neden topladığımız ve bunlarla ne 
yaptığımızın yanı sıra bireysel haklarınız dahil olmak üzere, gizlilik uygulamalarımızı anlamanıza yardımcı 
olmayı amaçlamaktadır. 
 
Bu Gizlilik Bildirimi, Cihaz ve/veya Uygulama tarafından toplanan ya da işlenen, Philips Ultrasound, Inc. 
veya bağlı kuruluşları ya da iştirakleri (”Philips”, “bizim”, “biz” veya “bize”) tarafından kontrol edilen ya da 
kontrolü altındaki kişisel veriler için geçerlidir. 
 
Lütfen dikkat: Uygulama, hastaya ait kişisel verileri toplamaz. Kullanım sırasında Uygulama tarafından 
işlenen bu tür kişisel veriler, uygulamanın barındırıldığı akıllı cihazda kalır ya da kullanıcı, verileri belirlediği 
bir konuma aktarabilir. 

Sağlanan hizmetlerin parçası olarak Reacts'e (Technologies innovatrices d’imagerie inc) kaydolmayı 
tercih edebilirsiniz. Kendi hizmetlerini size sunabilmesi için hüküm ve koşullarını kabul etmeli ve gizlilik 
politikasını incelemelisiniz.  
 

Hangi Kişisel Veriler hangi Amaçlarla toplanıyor? 
Cihaza veya Uygulamaya erişmeniz, indirmeniz, yüklemeniz ve prob kaydını tamamlamanız da dahil olmak 
üzere, Hizmetlerimizi sağladığımızda aşağıda ayrıntılarıyla açıklandığı şekilde kişisel verileri alır veya 
toplarız. Bu kişisel verileri, talep ettiğiniz Hizmetleri sözleşme gereği yerine getirmek, meşru menfaatimiz 
temelinde Hizmetlerimizi gerçekleştirmek, sağlamak, iyileştirmek, özelleştirmek, desteklemek ve 
pazarlamak veya tabi olabileceğimiz bir yasal yükümlülüğe uymak amacıyla kullanabiliriz. Kişisel verilerinizi 
toplamamızı ve işlememizi istemiyorsanız Hizmetleri kullanamayabilirsiniz. 
 
Kayıt Verileri 
Uygulamayı indirdiğinizde, probu kaydetmek için kişisel verilerinizi toplayabiliriz. Gerekli veriler kurumun 
adı, posta kodu/konum kodu, ülke ve kurum/iletişim e-postasını içerir. İlgili kişi adını da girebilirsiniz; 
Uygulamayı kaydetmek için bunun yapılması gerekli değildir.  
 
▪ Toplanan kişisel veriler, Philips'in geri çağırma veya cihaza özel hizmet güncellemeleri durumunda sizi 
veya kurumunuzu bilgilendirebilmesini sağlamak amacıyla kullanılır. 
 
Cihaz Verileri 
Cihazla ilgili diğer verileri toplarız. Bu veriler arasında şunlar bulunmaktadır: Lumify Uygulaması yazılım 
sürümü; prob seri numarası ve modeli; prob ile birlikte kullanım için Uygulamanın indirildiği akıllı cihazın 
model adı ve cihaz tanımlayıcısı; ayrıca cihazda çalışan işletim sistemi sürümü ve iOS Lumify Güç Modülü 
seri numarası ve üretici yazılımı sürümü. 
 
▪ Toplanan veriler, bir geri çağırma durumunda, sorun olabilecek yapılandırmaları tanımlamak amacıyla 

kullanılır.  



Tanımlama Bilgileri 
Uygulamada tanımlama bilgileri, etiketler ya da benzer teknolojileri kullanmayız. 
 
Müşteri desteği 
Bize, Philips ile olan etkileşiminiz ve müşteri desteği sunabilmemiz için size ulaşma şeklimiz de dahil olmak 
üzere Hizmetlerimizi kullanımınız ile ilgili bilgiler sağlayabilirsiniz. Hizmetlerimizi, müşteri desteği sunmak 
ve Hizmetlerimizi iyileştirmek, düzeltmek ve özelleştirmek şeklinde gerçekleştirir ve sağlarız. Bilgilerinizi 
ayrıca bizimle iletişime geçtiğinizde size yanıt vermek için de kullanırız. 
 
Pazarlama  
Sizin için uygun olabilecek Philips ürün, hizmet, etkinlik ve promosyonları hakkında tanıtım iletişimleri 
almayı kabul ederseniz size e-posta, telefon ve mobil uygulamalar ile sosyal medya gibi diğer dijital 
kanallar aracılığıyla pazarlama ve tanıtım iletişimleri gönderebiliriz. Bu tür iletişimlere yönelik onayınızı 
istediğiniz zaman iptal edip abonelikten çıkabilirsiniz. 
 
İzinler 
Uygulama, telefonunuza veya sensörlerinize (ör. kamera, Wi-Fi, coğrafi konum veya Bluetooth) ya da 
mobil cihazınızdaki diğer verilere (ör. fotoğraflar, ajanda veya kişiler) erişmek için izninizi isteyebilir.  
 
▪ Bu tür verileri yalnızca size Hizmetleri sağlamak için gerekli olduğunda ve yalnızca siz açık izninizi 
verdikten sonra kullanırız. 
 
▪ Bazen bu izin, mobil cihazınızın işletim sistemlerinin teknik bir ön koşuludur. Bu durumda Uygulama, bu 
tür sensör veya verilere erişmek için izninizi isteyebilir ancak size Uygulama Hizmetini sağlamak için gerekli 
olduğunda ve yalnızca siz onay verdiğinizde bu tür verileri toplarız.  
 

Kişisel Verileriniz kimlerle paylaşılır? 
Philips, kişisel verilerinizi bu Gizlilik Bildirimi ve/veya ilgili yasalar uyarınca üçüncü taraf hizmet 
sağlayıcılarına, iş ortaklarına veya diğer üçüncü taraflara ifşa edebilir. 
 
Hizmet Sağlayıcıları 
Hizmetlerimizi gerçekleştirmemize, sağlamamıza, iyileştirmemize, anlamamıza, özelleştirmemize, 
desteklememize ve pazarlamamıza yardımcı olmaları için üçüncü taraf hizmet sağlayıcıları ile çalışırız. 
 
Kişisel verilerinizi aşağıdaki hizmet sağlayıcıları ile paylaşabiliriz: 

 
❖ BT ve Bulut Sağlayıcıları 

Bu hizmet sağlayıcıları, Uygulamayı çalıştırmak ya da hizmetleri sağlamak için gerekli olan 
donanım, yazılım, ağ, depolama, işlem hizmetlerini ve/veya ilgili teknolojileri sunar.  

 

Philips, hizmet sağlayıcılarının kişisel verilerinize yönelik olarak bizim sağladığımız seviyeye benzer, yeterli 
bir koruma seviyesi sağlamasını zorunlu kılar. Hizmet sağlayıcılarımızın kişisel verilerinizi yalnızca 
talimatlarımıza uygun olarak ve yalnızca yukarıda bahsedilen özel amaçlar doğrultusunda işlemesini, belirli 
bir hizmeti sağlamak için ihtiyaç duydukları minimum miktarda veriye erişmesini ve kişisel verilerinizin 
güvenliğini korumasını zorunlu kılarız. 



Diğer üçüncü taraflar 
Philips, kişisel verilerinizi kendi amaçları doğrultusunda işleyen üçüncü taraflarla da çalışabilir. Hangi kişisel 
verileri topladıkları, bunları nasıl kullandıkları, işledikleri ve korudukları da dahil olmak üzere kendi gizlilik 
uygulamaları hakkında bilgi verdiklerinden lütfen söz konusu üçüncü tarafların gizlilik bildirimlerini 
dikkatlice okuyun. 
 
Philips, kişisel verilerinizi kendi amaçları doğrultusunda kullanan bir üçüncü tarafla paylaşırsa, kişisel 
verilerinizi paylaşmadan önce ilgili yasalara uygun olarak sizi bilgilendirdiğinden ve/veya onayınızı 
aldığından emin olacaktır. 
 
Philips, bazı durumlarda bir kuruluşu veya kuruluşun bir bölümünü başka bir şirkete satabilir. Böyle bir 
mülkiyet devri, bu kuruluşla doğrudan bağlantılı kişisel verilerinizin kuruluşu satın alan şirkete 
aktarılmasını içerebilir. Gizlilik Bildirimimiz kapsamındaki tüm hak ve yükümlülüklerimiz; bir birleşme, satın 
alma, yeniden yapılandırma veya varlık satışı ile bağlantılı olarak veya yasaların uygulanması yoluyla ya da 
başka bir şekilde Philips tarafından bağlı kuruluşlarımızın herhangi birine serbestçe devredilebilir ve kişisel 
verilerinizi herhangi bir bağlı kuruluşumuza, halef kuruluşumuza veya yeni bir mal sahibine aktarabiliriz. 
 

Sınır ötesi aktarım 
Kişisel verileriniz, tesislerimizin bulunduğu ya da hizmet sağlayıcılarıyla iş yaptığımız herhangi bir ülkede 
saklanabilir ve işlenebilir ve Hizmetleri kullanarak bilgilerin, sizin ülkenizdekinden farklı veri koruma 
kurallarına sahip olabilecek, ikamet ettiğiniz ülke dışındaki ülkelere aktarılmasına (varsa) onay verirsiniz. 
Belirli durumlarda bu tür diğer ülkelerdeki mahkemeler, emniyet birimleri, düzenleyici birimler veya 
güvenlik yetkilileri kişisel verilerinize erişme hakkına sahip olabilir.  
 
AEA (Avrupa Ekonomik Alanı) dahilindeki bir ülkede ikamet ediyorsanız kişisel verileriniz, Avrupa 
Komisyonu tarafından AEA standartlarına göre uygun seviyede veri koruması sağladığı kabul edilen AEA 
dışındaki ülkelerdeki (bu ülkelerin tam listesine buradan [http://ec.europa.eu/justice/data-
protection/international-transfers/adequacy/index_en.htm] ulaşabilirsiniz) bağlı kuruluşlarımıza veya 
hizmet sağlayıcılarımıza aktarılabilir. AEA'dan Avrupa Komisyonu tarafından yeterli olarak 
değerlendirilmeyen ABD gibi ülkelere aktarımlar için Kişisel Verilerinizi korumak amacıyla Müşteri, 
Tedarikçi ve İş Ortağı Verilerine İlişkin Bağlayıcı Şirket Kuralları ve/veya Avrupa Komisyonu tarafından 
benimsenen standart sözleşme maddeleri gibi yeterli önlemler uygularız. Yukarıdaki bağlantıya giderek 
veya privacy@philips.com e-posta adresinden iletişime geçerek bu önlemlerin bir kopyasını edinebilirsiniz. 
 

Verilerinizi ne kadar süre saklarız? 
Kişisel verilerinizi, elde edilme amaçları ışığında gerekli olduğu veya izin verildiği sürece saklarız. Saklama 
sürelerimizi belirlemek için kullanılan kriterler arasında şunlar yer alır: (i) Uygulamayı ve Hizmetleri 
kullandığınız sürenin uzunluğu; (ii) tabi olduğumuz bir yasal yükümlülük olup olmadığı veya (iii) hukuki 
durumumuz ışığında saklamanın tavsiye edilip edilmediği (geçerli zaman aşımını belirleyen hükümler, dava 
veya düzenleme incelemeleri gibi). 
 

Tercihleriniz ve haklarınız 
Bize daha önce sağlamış olduğunuz kişisel verilere erişmek, bunları düzeltmek, silmek, sınırlandırmak veya 
bunların işlenmesine itiraz etmek için talep göndermek veya başka bir şirkete iletmek amacıyla kişisel 
verilerinizin elektronik kopyasını almak üzere talep göndermek isterseniz (bu veri taşınabilirliği hakkının 
geçerli yasalarca size verildiği ölçüde) iletişim formu aracılığıyla bizimle iletişime geçebilirsiniz. Talebinize 
ilgili yasalara uygun olarak yanıt veririz. 

http://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/adequacy/index_en.htm
https://www.philips.com/c-dam/corporate/privacy/philips-privacy-rules-csb-data.pdf
https://www.philips.com/c-dam/corporate/privacy/philips-privacy-rules-csb-data.pdf
mailto:privacy@philips.com
https://www.philips.com/c-e/questions-and-feedback.html


Talebinizde lütfen hangi kişisel verilere erişmek, hangilerini düzeltmek, silmek, kısıtlamak veya 
hangilerinin işlenmesine itiraz etmek istediğinizi açıkça belirtin. Sizi korumak amacıyla, yalnızca talebinizi 
bize göndermek için kullandığınız hesabınız, e-posta adresiniz veya diğer hesap bilgileri ile ilgili kişisel 
verilere ilişkin talepleri uygulayabiliriz ve talebinizi uygulamadan önce kimliğinizi doğrulamamız 
gerekebilir. Makul ölçüde uygulanabilir olduğunda talebinizi yerine getirmeye çalışacağız. 
 
Tercihlerinizi ve haklarınızı (bir kısmını) kullanmanız halinde Hizmetlerimizin tamamını ya da bir kısmını 
artık kullanamayabileceğinizi lütfen unutmayın. 
 

Kişisel verilerinizi koruyoruz 
Yanlışlıkla veya izinsiz şekilde değiştirme, kayıp, kötüye kullanım, ifşa veya erişime karşı korunması için 
Philips'e emanet ettiğiniz verileri koruma görevimizi oldukça ciddiye alıyoruz. Philips, verilerinizin 
korunmasına yardımcı olmak için birçok güvenlik teknolojisi, teknik ve organizasyonel önlem kullanır. Bu 
amaçla, diğer önlemlerin yanı sıra erişim kontrolleri uygular, güvenlik duvarları ve güvenli protokoller 
kullanırız. 

Bu Gizlilik Bildirimindeki Değişiklikler 
Hizmetlerimiz, zaman zaman önceden bildirimde bulunulmaksızın değişebilir. Bu nedenle, bu Gizlilik 
Bildirimini zaman zaman değiştirme veya güncelleme hakkını saklı tutarız. Bu Gizlilik Bildirimini 
güncellediğimizde bu Gizlilik Bildiriminin üst kısmında yer alan tarihi de güncelleriz. 
 
Bu Gizlilik Bildiriminin en son sürümünü düzenli olarak incelemenizi tavsiye ederiz.  
 
Yeni Gizlilik Bildirimi, yayımlandığı andan itibaren geçerli olacaktır. Revize edilen bildirimi kabul 
etmiyorsanız tercihlerinizi değiştirmeli veya Hizmetleri kullanmayı bırakmalısınız. Bu değişiklikler 
yürürlüğe girdikten sonra Hizmetlerimize erişmeye veya Hizmetlerimizi kullanmaya devam ederek, 
değiştirildiği şekliyle Gizlilik Bildirimi hakkında size bilgi verildiğini ve bunu kabul ettiğinizi onaylamış 
olursunuz. 
 

Bize Ulaşın 
Bu Gizlilik Bildirimi veya Philips'in Kişisel Verilerinizi kullanma şekliyle ilgili bir sorunuz varsa, 

lütfen iletişim formu aracılığıyla veya aşağıdaki adresten Veri Koruma Sorumlumuz ile iletişime geçin. 

İsterseniz, ülkenizde veya bölgenizde yetkili olan bir denetim makamına şikâyette bulunma hakkına 

sahipsiniz. 
 
Philips 
Attn: Group Legal (Privacy),  
Philips Center HBT 16, Amstelplein 2,  
1096 BC, Amsterdam, The Netherlands. 
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