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Elanco Animal Health Inc. ve bağlı kuruluşları (“Elanco”), gönderdiğiniz Kişisel Verileri bu Başvuru Sahibi 
Gizlilik Bildirimi (“Bildirim”) ile tutarlı olarak kullanacaktır. Başvurumu göndererek ve/veya Kişisel Verileri 
sağlayarak, verdiğim bilgilerin Amerika Birleşik Devletleri'ne aktarılacağını ve ayrıca istihdam için 
değerlendirilmek üzere ikamet ettiğim ülke dışında başka ülkelere de aktarılabileceğini anlıyorum. 
Ayrıca, bu Bildirimde ayrıntılarıyla belirtildiği gibi bireysel haklarımı istediğim zaman kullanabileceğimi 
anlıyorum.  

Elanco Animal Health Inc. ve bağlı şirketleri (“Elanco”), güveninize değer verir ve Kişisel Verilerin sorumlu 
yönetimine, kullanımına ve korunmasına bağlıdır. Başvurunuzu oluştururken ve tamamlarken, Elanco siz, 
Elanco ile potansiyel ilişkiniz veya önceki istihdam geçmişiniz hakkında veri toplayabilir veya 
toplayacaktır. Elanco, bu tür verileri “Kişisel Veriler” olarak adlandırır. 

Bu Bildirim, Elanco’da istihdam başvurunuzla bağlantılı olarak bu web sitesi veya başka yollarla 
toplanabilecek olan Kişisel Veriler ile ilgili Elanco’nun uygulamalarını açıklamaktadır.  

Verilerin Toplanması 

Sizin Sağladığınız Veriler 

Elanco, başvurunuzla bağlantılı olarak sizden aşağıdaki verileri toplayabilir: 

• ad, adres, telefon numarası, e-posta adresi ve diğer iletişim bilgileri 
• başvurunuzu kolaylaştırmak için kullanıcı adı ve parola 
• çalışma izni durumu 
• CV, özgeçmiş, açıklayıcı mektup, önceki iş deneyimi ve eğitim verileri 
• beceriler ve yetenekler 
• mesleki ve işle ilgili diğer lisanslar, izinler ve sertifikalar 
• referanslarla ilgili veriler 
• Elanco’ya sağlamayı seçtiğiniz diğer veriler (sınırlı olmamak üzere istihdam tercihleri, yer 

değiştirme isteği, güncel ve istenen maaş, ödüller veya mesleki üyelikler gibi) 

Elanco, sizden bu tür verilerin yasal olarak gerekli veya izin verilebilir olduğu durumlar haricinde, geçerli 
yasalar kapsamında hassas veri olarak nitelendirilebilecek verileri göndermekten kaçınmanızı ister. Bu, 
biyometrik, tıbbi veya sağlık koşulları, genetik, ırksal, etnik, cinsel kimlik, cinsel uygulamalar veya cinsel 
yönelim, dini, felsefi veya ideolojik inançlar, siyasi görüşler, görüşler ve faaliyetler dahil sendika üyeliği, 
sosyal güvenlik önlemleri hakkında bilgiler ve idari veya cezai kovuşturmalar ve yaptırımlar hakkında 
verileri içerir. Hassas Kişisel Veriler, fazladan bir koruma düzeyi veya daha yüksek bir özen yükümlülüğü 
gerektirebilir. Hassas Kişisel Veriler, Genel Veri Koruma Düzenlemesi (GDPR) tarafından tanımlanan özel 
veri kategorilerini içerir. 

Bazen, eğitim kayıtlarınız da dahil olmak üzere Elanco’ya sağladığınız Kişisel Veriler önceki paragrafta 
atıfta bulunulan verileri içerebilir. Böyle bir durumda, Elanco’ya iş başvurunuzun amaçları doğrultusunda 
verileri işlemesi için açıkça yetki verirsiniz. 
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Bu web sitesi aracılığıyla gönderdiğiniz tüm veriler doğru ve eksiksiz olmalı, yanıltıcı olmamalıdır. Yanlış, 
eksik veya yanıltıcı veriler göndermek, başvuru süreci sırasında başvurunuzun reddedilmesine veya 
mevcut bir Elanco çalışanıysanız iş akdinin derhal feshi de dahil olmak üzere disiplin cezasına yol açabilir. 
Ayrıca, gönderdiğiniz verilerin herhangi bir üçüncü tarafın haklarını ihlal etmediğinden emin olmak sizin 
sorumluluğunuzdadır. 

Başvurunuzun bir parçası olarak Elanco’ya bir referansın veya başka bir bireyin Kişisel Verilerini 
sağlarsanız, söz konusu verileri Elanco’ya sağlama hakkınızın olduğundan emin olmak sizin 
sorumluluğunuzdadır. 

 Diğer Kaynaklardan Alınan Veriler 

Elanco, geçerli yasanın izin verdiği şekilde, başvurunuzla bağlantılı olarak referanslarınızdan veya geçmiş 
sorgulama raporundan sizin hakkınızda veri elde edebilir. Elanco ayrıca “Diğer Veriler”i, genellikle özel 
kimliğinizi ortaya çıkarmayan veya bir bireyle doğrudan ilgili olmayan verileri toplayabilir. Diğer Veriler 
sizin özel kimliğinizi ortaya çıkardığı veya bir bireyle ilgili olduğu ölçüde, Diğer Verileri Kişisel Veri olarak 
ele alacağız. Diğer Veriler şunları içerir: 

• tarayıcı ve cihaz verileri 
• uygulama kullanım verileri 
• çerezler, piksel etiketleri ve diğer teknolojiler aracılığıyla toplanan veriler 
• sizin tarafınızdan sağlanan demografik veriler ve diğer veriler 
• toplu duruma getirilmiş veriler 

 Verilerin Kullanımı ve Açıklanması 

Elanco, sizinle ilgili verileri aşağıdaki nedenlerle toplar ve işler: 

• çünkü bu verileri gönüllü olarak siz sağlarsınız 
• çünkü bu veriler, işe girmeden önce sizin isteğiniz üzerine adımlar atmak için gereklidir 
• çünkü bu veriler Elanco için özellikle önemlidir ve Elanco’nun bunu işlemek için yasaya göre özel 

bir meşru çıkarı vardır 
• yasal bir yükümlülüğe uymak için 
• herhangi bir kişinin hayati çıkarlarını korumak için gerektiğinde 

İşleme, Elanco’ya gönüllü olarak sağladığınız verilerle ilgiliyse veya işleme sizin onayınıza dayanıyorsa, 
onayınızı istediğiniz zaman geri çekebilirsiniz. Onayınızı geri çekmek isterseniz, 
lütfen Privacy@ElancoAH.com. ile iletişime geçin.  

Bu web sitesi aracılığıyla gönderdiğiniz veriler, aşağıdakiler dahil geçerli yasaların izin verdiği şekilde 
Elanco’nun global personel alımı, yönetimi ve planlama dahil aşağıdaki amaçlar için kullanılacaktır: 

• başvurunuzu işleme almak için 
• bir iş için yeteneklerinizi ve niteliklerinizi değerlendirmek için 
• referans kontrolleri yapmak için 
• sorularınıza yanıt vermek ve başvurunuz hakkında sizinle iletişim kurmak ve bu web sitesi ve 

Elanco’nun hüküm ve politikalarındaki değişiklikler hakkında size bilgi göndermek için 

mailto:Privacy@ElancoAH.com
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• geçerli herhangi bir yasaya veya düzenlemeye uymak veya uyumu izlemek için 
• Elanco size bir pozisyon teklif ederse, uygun şekilde geçmiş kontrolleri yapmak için 
• Elanco’nun diğer meşru çıkarlarını korumak için, örneğin Elanco’nun idari amaçları, toplu 

yönetim raporlaması, kurum içi eğitim ve Elanco içinde iş yapmak için genel olarak gereken 
şekilde 

Hakkınızdaki veriler Elanco’nun aday veri tabanına eklenecek ve başvuruda bulunduğunuz Elanco’daki 
fırsatlar dışında sizi değerlendirmek için kullanılabilecektir. Elanco’nun bunu yapmasını istemiyorsanız, 
lütfen elanco_talent_acquisition@elancoah.com adresinden Elanco ile iletişime geçin. Elanco tarafından 
işe alınırsanız, başvurunuzla bağlantılı olarak toplanan Kişisel Veriler Elanco’nun insan kaynakları 
sistemine dahil edilebilir ve yeni işe alım sürecini yönetmek için kullanılabilir; bu tür veriler istihdam 
dosyanızın bir parçası haline gelebilir ve geçerli yasa ile tutarlı şekilde istihdamla ilgili diğer amaçlar için 
kullanılabilir. 

Ancak, başvurunuzu desteklemek için gerekli verileri sağlamazsanız, Elanco başvurunuzu 
değerlendiremeyebilir. 

Elanco, Kişisel Verileri belirli bir pozisyon için adayların değerlendirilmesine dahil olan bağlı kuruluşlarla 
paylaşabilir. Elanco, bağlı kuruluşlarla birlikte kullanılan Kişisel Verilerden sorumlu olmaya devam 
edecektir. Elanco, işe alım, insan kaynakları ve bilgi teknolojisi bölümlerindeki personel ve 
başvurduğunuz pozisyondan sorumlu bölüm dahil olmak üzere, politikalarımız uyarınca iş ihtiyacı için 
verileri bilmeleri gereken personele verileri sunacaktır. Kişisel Verilerinizi işleyebilecek bağlı şirketlerin 
bir listesi istek üzerine mevcuttur (lütfen bu politikanın sonundaki ‘Bize Ulaşın’ bölümüne bakın). 

Elanco, Kişisel Verileri bu web sitesini barındırmak ve işletmek, işe alma yardımı, geçmiş sorgulaması 
işleme ve benzer hizmetler gibi hizmetler sağlayan üçüncü taraf hizmet sağlayıcılarla paylaşabilir. 

Elanco ayrıca, Elanco’nun işinin, varlıklarının veya hisselerinin tamamının veya bir kısmının yeniden 
düzenlenmesi, birleştirilmesi, satılması, ortak girişimi, temliki, devri veya başka bir şekilde elden 
çıkarılması durumunda (iflas veya benzer işlemlerle bağlantılı olanlar dahil) verileri üçüncü bir tarafa 
aktarabilir. 

Elanco ayrıca şu durumlarda Elanco’nun gerekli veya uygun olduğuna inandığı şekilde Kişisel Verileri 
kullanabilir ve paylaşabilir: (a) geçerli yasa uyarınca, ülkeniz veya bölgeniz dışındaki yasalar dahil; (b) 
yasal sürece uymak; (c) ikamet ettiğiniz ülke veya bölge dışındaki kamu ve devlet yetkilileri dahil olmak 
üzere kamu ve devlet kurumlarından gelen taleplere yanıt vermek ve ulusal güvenlik veya hukuki 
yaptırım gerekliliklerini karşılamak; (d) Elanco’nun şart ve koşullarını uygulatmak; (e) Elanco’nun veya 
bağlı kuruluşlarımızdan herhangi birinin faaliyetlerini korumak; (f) Elanco’nun ve/veya bağlı 
kuruluşlarımızın, sizin veya başkalarının haklarını, gizliliğini, güvenliğini veya mülkiyetini korumak; ve (g) 
Elanco’nun mevcut çözüm yollarını takip etmesine veya Elanco’nun maruz kalabileceği zararları 
sınırlandırmasını sağlamak. 

Kişisel Verilerinizin açıklanması, Kişisel Verilerin diğer ülkelere aktarılmasını içerebilir. Avrupa Ekonomik 
Alanında (“AEA”) bulunuyorsanız, bu AEA dışındaki ülkeleri içerebilir. Bu ülkelerin bazıları Avrupa 
Komisyonu tarafından AEA standartlarına göre yeterli düzeyde koruma sağladığı kabul edilmektedir. 
Diğer ülkelere yapılan aktarımlarda Elanco, verilerinizi korumak için Veri Aktarımı Sözleşmeleri ve/veya 
Standart Sözleşme Maddeleri gibi yeterli önlemler almıştır. 

mailto:elanco_talent_acquisition@elancoah.com
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Veri Saklama  

Elanco, yasa tarafından daha uzun bir saklama süresi gerekmedikçe veya buna izin verilmedikçe, Kişisel 
Verileri bu Bildirimde belirtilen amaçları yerine getirmek için gereken süre boyunca saklayacaktır. Elanco 
ayrıca, becerilerinizin diğer istihdam fırsatları için uygun olup olmadığını değerlendirmek amacıyla 
verilerinizi saklayabilir. Elanco’nun Kişisel Verilerinizi bu amaçla saklamasını istemiyorsanız, lütfen şu 
adres ile iletişime geçin elanco_talent_acquisition@elancoah.com. Elanco, herhangi bir geçerli yasal 
veya düzenleyici yükümlülüğe tabi olarak etkin olmayan hesaplar için Kişisel Verileri veri tabanımızdan 
kaldırabilir. Ayrıca, Elanco herhangi bir zamanda ve herhangi bir neden belirtmeden sizin hakkınızdaki 
Kişisel Verileri (CV/özgeçmişiniz dahil) veri tabanından silebilir. Bu nedenle, lütfen Elanco’ya sağladığınız 
Kişisel Verilerin kendiniz için bir kopyasını saklayın. 

Pasif Veri Toplama: Çerezler ve Benzer Teknolojiler 

Elanco ve hizmet sağlayıcıları bu web sitesinde “çerezler” ve benzer teknolojiler kullanabilir. Daha fazla 
bilgi için lütfen privacy.elanco.com adresinden Elanco’nun Gizlilik ve Çerez Beyanına bakın. 

Erişim ve Düzeltme  

Burada depolanan Kişisel Verilerinize bu web sitesine yeniden oturum açarak erişebilir ve hesap 
verilerinizi güncelleyebilir, inceleyebilir ve değiştirebilirsiniz. Güncellenen profil, çevrimiçi hesabınızı 
kullanarak bir iş başvurusunda bulunduğunuzda varsayılan olarak kullanılacaktır. Profilinizde yapılan 
değişikliklerin Elanco tarafından görüntülenebileceğini lütfen unutmayın. Belirli bir pozisyon için 
değerlendirilmek üzere daha önce gönderdiğiniz Kişisel Verileri değiştirmek için lütfen profilinizi 
güncelleyin ve söz konusu pozisyon için başvurunuzu yeniden gönderin. Elanco, Kişisel Verilerinizin 
değişmesi veya yanlış olması durumunda bunları derhal güncellemenizi tavsiye eder. 

Profilinizde yer alan verilere ek olarak, geçerli yasaların izin verdiği durumlarda, Elanco’nun sizin 
hakkınızda sahip olduğu Kişisel Veriler üzerinde erişim, düzeltme, kısıtlama, silme ve taşınabilirlik talep 
edebilirsiniz. Elanco talebinize geçerli yasalara uygun şekilde yanıt verecektir. Daha önce bize sağlamış 
olduğunuz Kişisel Verileriniz için böyle bir talepte bulunmak isterseniz veya Kişisel Verilerinizin başka bir 
şirkete iletmek amacıyla elektronik bir kopyasını almak isterseniz (bu hakların size kanunen sağlandığı 
ölçüde) lütfen Bireysel Haklar Bağlantılarımızı ziyaret edin ve aşağıdaki geçerli formu doldurun. 
 

o Avrupa Bireysel Haklar Talep Formu 
o Amerika Birleşik Devletleri Bireysel Haklar Talep Formu  
o Uluslararası Bireysel Haklar Talep Formu 
o California’lı Tüketiciler Bireysel Haklar Talep Formu 
o California ve Nevada Tüketicileri Satış Yapmama Talep Formu 

 
Talebinizde, lütfen hangi Kişisel Verilere erişmek veya değiştirmek istediğinizi, Elanco’ya sağladığınız 
Kişisel Verilerin Elanco’nun veri tabanından gizlenmesini isteyip istemediğinizi açıkça belirtin veya 
Elanco’nun Kişisel Verilerinizi kullanmasına hangi sınırlamaları koymak istediğinizi Elanco’ya bildirin. 
Güvenliğiniz için, Elanco yalnızca Elanco’ya talebinizi göndermek için kullandığınız e-posta adresi ile ilişkili 
verilerle ilgili talepleri gerçekleştirebilir ve Elanco talebinizi gerçekleştirmeden önce kimliğinizi 
doğrulama ihtiyacı duyabilir. Elanco, makul olan en kısa sürede böyle bir talebe uymaya çalışacaktır. 

mailto:elanco_talent_acquisition@elancoah.com
https://submit-irm.trustarc.com/services/validation/b175e13f-4236-4186-9a33-b7a446bc3692
https://submit-irm.trustarc.com/services/validation/3f63b45c-c846-4956-8c09-dacf8ccf3786
https://submit-irm.trustarc.com/services/validation/b175e13f-4236-4186-9a33-b7a446bc3692
https://submit-irm.trustarc.com/services/validation/a4303e6b-4caf-424f-853e-02e040900827
https://submit-irm.trustarc.com/services/validation/bb8600b3-5cd1-4d9c-90d3-1db22b58b1f3
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Lütfen bazı Kişisel Verilerin geçerli veri koruma yasaları uyarınca bu tür erişim, düzeltme veya kısıtlama 
haklarından muaf olabileceğini unutmayın. 

Form veya sürecimiz hakkında herhangi bir sorunuz varsa, privacy@elancoAH.com adresinden bizimle 
iletişime geçmekten çekinmeyin.  

Elanco’nun Kişisel Verilerinizi işleyişi hakkında ülkenizdeki veya bölgenizdeki Veri Koruma Kurumuna 
şikayette bulunabilirsiniz. İletişim bilgileri için aşağıdaki “Ek Bilgiler” bölümüne bakın. 

Güvenlik  

Elanco, Elanco içinde Kişisel Verileri korumak için makul kurumsal, teknik ve idari önlemleri kullanmaya 
çalışır. Ne yazık ki, hiçbir veri iletim veya depolama sisteminin %100 güvenli olduğu garanti edilemez. 
Elanco ile etkileşiminizin artık güvenli olmadığına inanmak için nedeniniz varsa (örneğin, Elanco’da sahip 
olabileceğiniz herhangi bir hesabın güvenliğinin tehlikeye girdiğini düşünüyorsanız), lütfen aşağıdaki 
“Bize Ulaşın” bölümüne uygun şekilde Elanco’yu derhal bilgilendirin. 

Hassas verileri Elanco’ya e-posta aracılığıyla göndermeyin. Elanco ile iletişim kurduğunuz her zaman 
uygun düzeyde özeni göstermek tamamen sizin sorumluluğunuzdadır. 

 Üçüncü Taraf Web Sitelerine Bağlantılar 

Bu web sitesi, diğer web sitelerine bağlantılar içerebilir. Bu Beyan, bu web sitesinin bağlantı verdiği bir 
web sitesini veya hizmeti işleten üçüncü taraf dahil olmak üzere, herhangi bir üçüncü tarafın gizlilik, veri 
veya diğer uygulamalarını ele almaz ve Elanco bunlardan sorumlu değildir. Bu web sitesine bir 
bağlantının dahil edilmesi, Elanco veya bağlı kuruluşlarımız tarafından bağlantı verilen sitenin veya 
hizmetin onaylandığı anlamına gelmez. Elanco, gizlilik politikaları dahil olmak üzere bu sitelerde 
yayınlanan yasal bildirimleri okumanızı tavsiye eder. 

İş Başvurusu için Geçerli Yasa  

Bu web sitesi, Elanco’nun merkezi global işe alım işlevinin bir faydası olarak dünya genelindeki işlere 
başvurmanızı sağlar. Bu web sitesi, Amerika Birleşik Devletleri'nden işletilmektedir. Buna göre, bu web 
sitesine gönderdiğiniz tüm Kişisel Veriler Amerika Birleşik Devletleri'nde toplanacak ve ABD yasalarına 
tabi olacaktır. Ancak, Elanco Kişisel Verilerinizi potansiyel bir işveren sıfatıyla başka bir ülkede veya 
bölgede bulunan bir bağlı kuruluş ile paylaşırsa, o bağlı kuruluş Kişisel Verilerinizi bu Bildirime uygun 
şekilde işleyecektir. İşe alım veya istihdamla ilgili diğer kararlar, işe alan bağlı kuruluş tarafından işin 
yapılacağı ülkenin veya bölgenin yasalarına uygun olarak alınacaktır. 

Çocuklar 

Bu web sitesi, geçerli yasalara uygun olarak yasal çalışma yaşının altındaki kişiler tarafından kullanılmak 
üzere tasarlanmamıştır. Onlardan bu web sitesi aracılığıyla Kişisel Veriler sağlamamalarını rica ediyoruz. 

 Elanco'nun Mevcut Personeli 

mailto:Privacy@ElancoAH.com
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Şu anda Elanco veya bağlı kuruluşlarından biri için çalışıyorsanız, Kariyer Sitesini kullanmak için Elanco 
içinde farklı bir pozisyona başvurmaya uygun olmanız gerekir. Böyle bir pozisyonu kabul ederseniz, 
sosyal hak programlarınız ve İnsan Kaynakları politikalarınız değişebilir. Lütfen yeni pozisyon için başvuru 
uygunluğu, yan hak programları ve söz konusu pozisyon için geçerli olan İK politikaları hakkında İK 
yöneticisine danışın. 

Bu web sitesi, bu tür dağıtım veya kullanımın yerel yasa veya düzenlemelere aykırı olacağı herhangi bir 
yargı yetkisi alanında veya ülkede herhangi bir kişi veya kuruluşa dağıtım veya bu kişi veya kuruluş 
tarafından kullanım için tasarlanmamıştır. 

Eski Gizlilik Kalkanı Sertifikası 

1.  Gizlilik Kalkanı Sertifikası 

AB-ABD Gizlilik Kalkanı Çerçevesi artık kişisel bilgilerin aktarılması için kullanılamaz veya güvenilmez olsa 
da Elanco tüm AB-ABD Gizlilik Kalkanı Çerçevesi yükümlülüklerine uymaya devam etmektedir ve AB-ABD 
ve İsviçre-ABD Gizlilik Kalkanı çerçeveleri  kapsamında AEA, İsviçre ve Birleşik Krallık'tan Birleşik 
Devletler'e aktarılan kişisel bilgilerin toplanması, kullanılması ve saklanması bakımından sertifikalıdır. 
Sertifikalarımız şu adreste bulunabilir: www.privacyshield.gov/list . Gizlilik Kalkanı ilkeleri hakkında 
daha fazla bilgi için lütfen şu adresi ziyaret edin: www.privacyshield.gov. Gizlilik Kalkanı Gizlilik 
Politikamızı şu adres ile iletişime geçilerek talep edilebilir privacy@elancoAH.com.  

“Bize Nasıl Ulaşabilirsiniz” Bölümünde açıklandığı gibi, Kişisel Bilgilerinizi Gizlilik Kalkanı veya diğer uygun 
aktarım çerçevesi altında ele almamız hakkında herhangi bir sorunuz veya şikayetiniz varsa, veya Elanco 
U.S.'nin işlediği Kişisel Bilgilerinizi görüntülemek ve düzeltme, değiştirme veya silmeyi talep etmek 
istiyorsanız, lütfen aşağıdaki URL bağlantısını kullanarak Veri Sahibi Hakları Talep Formunu doldurarak 
bizimle iletişime geçin: https://submit-irm.trustarc.com/services/validation/a4303e6b-4caf-424f-853e-
02e040900827  

Ya da Amerika Birleşik Devletleri'nde 1-888-545-5973 numaralı telefondan Elanco'yu ücretsiz olarak 
arayabilirsiniz 

Ya da privacy@elancoAH.com adresine e-posta gönderebilirsiniz  

 

Bildirimdeki Değişiklikler 

Elanco, Elanco’nun gelecekteki gelişmelerini, bu web sitesini veya sektördeki veya yasal eğilimlerdeki 
değişiklikleri ele almak için bu Bildirimi herhangi bir zamanda değiştirme hakkını saklı tutar. Elanco, 
revize edilmiş Bildirimi bu web sitesinde yayınlayacak veya değişikliği bu web sitesinin ana sayfasında 
duyuracaktır. Bildirimin ne zaman revize edildiğini, bu Bildirimin üst kısmındaki “Son Güncelleme” 
açıklamasına bakarak belirleyebilirsiniz. Tüm değişiklikler, revize edilmiş Bildirimin bu web sitesinde 
yayınlanmasından sonra yürürlüğe girecektir. Bildirimde yapılan söz konusu değişiklikleri takiben bu web 
sitesini kullanmaya devam ederek, bu değişiklikleri kabul ettiğiniz varsayılacaktır. Bu Bildirimin şartlarını 
tamamen veya kısmen kabul etmiyorsanız, bu web sitesini kullanmaya devam etmemeyi seçebilirsiniz. 

https://www.privacyshield.gov/list
https://www.privacyshield.gov/list
http://www.privacyshield.gov/
mailto:Privacy@ElancoAH.com
https://submit-irm.trustarc.com/services/validation/a4303e6b-4caf-424f-853e-02e040900827
https://submit-irm.trustarc.com/services/validation/a4303e6b-4caf-424f-853e-02e040900827
mailto:Privacy@ElancoAH.com
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Bize Ulaşın 

Bu Gizlilik Bildirimi hakkında herhangi bir sorunuz varsa, lütfen privacy@elancoAH.com veya posta 
yoluyla bizimle iletişime geçin: 

Elanco Hayvan Sağlığı 
Global Gizlilik 
2500 Innovation Way, Greenfield IN 46140 
 

EK BİLGİLER 

Ayrıca şunları yapabilirsiniz: 

•Ülkenizden veya bölgenizden sorumlu veri koruma yetkilisi ile privacy@elancoAH.com 
adresinden iletişime geçin. E-postanızda lütfen bizimle iletişim kurduğunuz ülkeyi belirtin. 
 
•Ülkeniz veya bölgeniz veya geçerli veri koruma yasalarının ihlal edildiği iddia edilen yer için veri 
koruma kurumuna şikayette bulunmak için şu adrese 
bakın http://ec.europa.eu/newsroom/article29/item-detail.cfm?item_id=612080 . 

  

ONAY 

Başvurumu göndererek, bu Gizlilik Bildirimini yukarıda belirtilen şekilde incelediğimi ve anladığımı ve 
Kişisel Verilerimin bu Gizlilik Bildiriminde açıklanan şekilde toplanması, kullanılması, aktarılması ve 
açıklanması ile ilgili hükümleri anladığımı kabul ediyorum. 
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