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20.08.2020
Sayın İlgili,
İşbu bilgi notu; veri sorumlusu olan Kariyer.net Elektronik Yayıncılık ve İletişim Hiz.
A.Ş. (“Kariyer.net”) tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurumu’na (“Kurum”) yapılan
veri ihlali bildirimi hakkında sizleri bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır.
Yapılan bildirimde özetle;
- İhlalin, Kariyer.net’in internet sitesinde üyeliği bulunan 50.000 kişiye ait olduğu iddia
edilen bir dosyanın internette başka bir siteye yüklendiği bilgisinin Kariyer.net’e
tedarikçi olarak hizmet veren bir danışman tarafından 12.08.2020 tarihinde
Kariyer.net’in bir çalışanına aktarılmasıyla tespit edildiği,
- İhlalin 10.08.2020 tarihinde gerçekleştiği ve Kariyer.net tarafından 12.08.2020
tarihinde tespit edildiği,
- İhlalden etkilenen verilerin; email adresi, kullanıcı şifresi, ad soyad, doğum tarihi,
telefon numarası, profil fotoğrafı, URL link bilgisi, yaşadığı il, yaşadığı ilçe bilgileri
olduğu ve
- İhlalden etkilenen kişi sayısının 40.955, kayıt sayısının 53.149 olduğu
belirtilmiştir.
Konuya ilişkin inceleme devam etmekte olup Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından
söz konusu veri ihlali bildiriminin Kurum’un internet sayfasında ilan edilmesine karar
verilmiştir.
Saygılarımızla,
Güzeldere | Balkan Hukuk Bürosu
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20.08.2020
Sayın İlgili,
İşbu bilgi notu; veri sorumlusu olan Rezzan Günday (“Şimşek Eczanesi”) tarafından
Kişisel Verileri Koruma Kurumu’na (“Kurum”) yapılan veri ihlali bildirimi hakkında
sizleri bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır.
Yapılan bildirimde özetle;
- İhlalin, Şimşek Eczanesi’nin eski çalışanı tarafından ilaçların tedarikinin başka
eczanelerden sağlanması amacıyla, hastalara ait T.C. kimlik numaralarının bir
şekilde elde edilerek “Medula Sistemi”ne girilmesi için hastaların bilgisi olmaksızın
bir başka eczaneye aktarılmasıyla ve elde edilmiş olan T.C. kimlik numaralarının
pandemi döneminde “Devam Reçetesi” uygulaması üzerinden kullanılarak ilaç
tedarik edilmesiyle gerçekleştiği,
- İhlalin en az 2019 yılının Ekim ayından bu yana gerçekleştiği ve 11.08.2020
tarihinde bir hastanın ilaçlarına ulaşamaması üzerine eczane içinde durumun
araştırılması ve bazı hastaların ifadeleri üzerine tespit edildiği,
- İhlalden etkilenen kişisel verilerin; T.C. kimlik numarası, telefon numarası, hastanın
statüsü (emekli, çalışan), kurum adı (Bağkur Genel Müdürlüğü, Sosyal Güvenlik
Kurumu, 60/G Sigortalılar) olduğu,
- İhlalden etkilenen özel nitelikli kişisel verilerin; sağlık bilgileri (hastalık bilgileri,
hastalık raporları, hastaların kullandığı ilaçlar) olduğu,
- İhlalden etkilenen kişi sayısının bilinmediği ve
- İhlale konu olay hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulduğu
belirtilmiştir.
Konuya ilişkin inceleme devam etmekte olup Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından
söz konusu veri ihlali bildiriminin Kurum’un internet sayfasında ilan edilmesine karar
verilmiştir.
Saygılarımızla,
Güzeldere | Balkan Hukuk Bürosu

