
 

 

 
GDPR (Genel Veri Koruma Yönetmeliği) Web Sitesi Gizlilik Bildirimi 

Yürürlük Tarihi: 01 Şubat 2021 

Bu Gizlilik Bildirimi'nin kapsamı nedir? 

Bu Gizlilik Bildirimi, bu Gizlilik Bildirimi'nin bağlantısını içeren veya bu Gizlilik Bildirimi'nin yayımlandığı 
web siteleri, mobil uygulamalar ve dijital hizmetler için geçerlidir. Bu Gizlilik Bildirimi'nin amacı, bağlı 
kuruluşlarımız dahil olmak üzere Allergan plc'nin (toplu olarak "Allergan", "biz", "bizim" veya "bize" 
olarak anılır) sizin hakkınızda hangi Kişisel Verileri toplayabileceği, Kişisel Verilerinizi nasıl toplayacağımız, 
Kişisel Verilerinizi hangi amaçlar için kullandığımız, Kişisel Verilerinizi kimlere ifşa edebileceğimiz ve 
Kişisel Verilerinizi kullanımımızı kısıtlamak için sahip olduğunuz haklar hakkında size bilgi vermektir. Bu 
Gizlilik Bildirimi'nde, bu Gizlilik Bildirimi'nin bağlantısını içeren veya bu Gizlilik Bildirimi'nin yayımlandığı 
web siteleri, uygulamalar ve dijital hizmetleri topluca "web siteleri" olarak ifade edeceğiz. 

Hakkınızda ne tür Kişisel Verileri toplayabiliriz? 

Bu Gizlilik Bildirimi'nin bağlantısını içeren web sitelerimiz aracılığıyla, sizi doğrudan adınızla 
tanımlamayan (örneğin IP Adresi) veya iletişim bilgilerinizi içermeyen ancak belirli bir bilgisayarın ya da 
cihazın web sitemize eriştiğini tanımlamak ve ancak belirli bazı bilgilerle birleştirilmesi halinde sizi 
tanımlamak için kullanılabilecek Kişisel Verileri toplayabilir ve işleyebiliriz. Bu Kişisel Verileri web 
sitelerimizle kurduğunuz etkileşim aracılığıyla elde ederiz.  
 
Bu Gizlilik Bildirimi'nin bağlantısını içeren web siteleri aracılığıyla sizin hakkınızda işlediğimiz Kişisel 
Veriler aşağıdaki Kişisel Veri kategorilerini içerebilir: 
 

 Demografik veriler; 
 Çevrimiçi tanımlayıcılar; 
 IP adresi; 

 Çerezlerimizden alınan veriler; 
 3. taraf çerezler ve/veya 
 Sosyal medya kullanımı 

 
Sizin hakkınızda doğrudan tanımlayıcı Kişisel Verileri topladığımız durumlarda aşağıdaki gizlilik 
bildirimleri; size ne tür veriler topladığımız, bunları nasıl topladığımız, hangi amaçlar için topladığımız, 
bunları kimlere ifşa edebileceğimiz ve bu verileri kullanımımızı kısıtlamak için sahip olduğunuz haklar gibi 
ek bilgileri sağlayacaktır.  
 
Kişisel Verilerinizi nasıl kullanırız? 

Kişisel Verilerinizi işleme kapsamına Kişisel Verilerinizin tarafımızca kaydedilmesi, düzenlenmesi, 
yapılandırılması, saklanması, uyarlanması veya değiştirilmesi, alınması, başvurulması, kullanılması, iletim 
yoluyla ifşası, dağıtılması ya da kullanılabilir hale getirilmesi, uyumlu hale getirilmesi veya birleştirilmesi, 
kısıtlanması, silinmesi veya imha edilmesi girer. 

Kişisel Verilerinizi aşağıdaki amaçlar doğrultusunda işleyebiliriz: 

 Şirketimizin uyumluluğunun ve tesis ve ağ 
güvenliğinin sağlanması; 

 Allergan sistemleri, tesisleri, kayıtları, 
mülkleri ve altyapısının kullanımına veya 
erişimine dair yetki verme, izin verme, 

 Kişisel verileri işlemeye dair Yasal 
yükümlülüklerin yerine getirilmesi; 

 Satıcılarımız tarafından yapılan analizler 
de dahil olmak üzere istatistiksel 
analizler; 



 

 

yönetme, izleme ve sona erdirme 
işlemlerinin gerçekleştirilmesi; 

 Bizimle etkileşimlerinizin takip edilmesi; 
 Uyumluluk amacıyla program ve 

hizmetlerimizin denetlenmesi; 

 Web sitesi yönetimi ve/veya 
 Üçüncü Taraf Çerez Takibi ve bizimle veya 

başkalarıyla etkileşimlerinize ilişkin İlgi 
Alanlarına Dayalı Profil Oluşturma gibi 
Pazarlama Faaliyetleri için. 
 

 

Sizi bilgilendirmemiz ve onayınızı almamız gereken diğer amaçlar (yerel yasaların gerektirdiği amaçlar 
dahil) kapsamında Kişisel Verileriniz işlenmeden önce onayınız alınacaktır.   

Kişisel Verilerinizin işlenmesinin yasal dayanakları nelerdir? 

Yukarıda listelenen belirli amaçlar doğrultusunda Kişisel Verilerinizi aşağıdaki yasal dayanaklara göre 
işleriz: 

 Onayınıza bağlı olarak: Bazı durumlarda, Kişisel Verilerinizi toplamak ve işlemek için onayınızı 
isteyebiliriz. Bize onay vermeyi tercih ederseniz, daha sonra aşağıdaki “Bizimle nasıl iletişime 
geçebilirsiniz?” bölümünde açıklandığı şekilde bizimle iletişime geçerek onayınızı geri çekebilir 
veya onay vermekten vazgeçebilirsiniz. Lütfen onayınızı geri çekmenizin önceden işlenmiş Kişisel 
Verilerinizi etkilemeyeceğini unutmayın. Kişisel Verilerinizi onayınıza bağlı olarak işlediğimiz 
durumlarda, onayınızı aldığımız tarihte size daha ayrıntılı bilgi sağlayacağız. 
 

 Geçerli yasalara uyumluluk sağlanması veya sözleşmenin ifa edilmesi: Belirli durumlarda, ilgili 
yasa/yönetmeliklere uyumluluk sağlamak veya sizin de taraf olduğunuz bir sözleşmeye bağlı 
yükümlülüklerimizi yerine getirmek için Kişisel Verilerinizi işlememiz gerekebilir. Yasal 
yükümlülüklerimizi yerine getirmek için Kişisel Verilerinizi işlediğimiz durumlarda, bu işleme 
faaliyetine itiraz etme hakkınız olmayabilir. Ancak yasal yükümlülüklerimize mani olmadığı 
müddetçe genellikle bu bilgilere erişim veya bilgileri inceleme hakkınız bulunmaktadır. Sizin de 
taraf olduğunuz bir sözleşmeye bağlı yükümlülüklerimizi yerine getirmek için işlem yaptığımız 
durumlarda, bu işleme faaliyetine itiraz edemeyebilirsiniz. İşleme onayı vermekten vazgeçmeniz 
ya da işlemeye itiraz etmeniz, sizin de bağlı olduğunuz bir sözleşmeden doğan bir yükümlülüğü 
ifa etmemizi etkileyebilir. 
 

 Meşru menfaatimiz: Sizinle iletişim kurma ve ürün ve hizmetlerimiz, bilimsel araştırmalarımız ve 
eğitim fırsatlarımızla ilgili etkileşimlerimizi yönetme kapsamında meşru menfaatimiz 
doğrultusunda Kişisel Verilerinizi işleyebiliriz. Aşağıda açıklanan diğer haklarınıza ek olarak, 
Kişisel Verilerinizin bu şekilde işlenmesine itiraz etme hakkınız da bulunmaktadır. Aşağıdaki 
“Bizimle nasıl iletişime geçebilirsiniz?” bölümünde açıklanan şekilde bizimle iletişime geçerek 
itirazda bulunabilirsiniz. 

Çerezler ve Kişisel Verileri toplayan Benzer Teknolojiler 

Web işaretçileri 
Web sitelerimiz, web günlüğü bilgilerinin toplanmasını sağlayan, web işaretçileri olarak bilinen 
bir teknolojiyi kullanabilir. Web işaretçisi, bir web sayfası veya bir e-posta iletisinde bulunan ve 
görüntülediğiniz sayfaları ya da açtığınız iletileri takip etmek için tasarlanan çok küçük bir 



 

 

grafiktir. Web günlüğü bilgileri, web sitelerimizden birini ziyaret ettiğinizde web sitemizi 
barındıran bilgisayar (buna "web sunucusu" denir) tarafından toplanır.  

Bazı web sayfalarında veya size gönderdiğimiz e-postalarda, "web işaretçisi" (aynı zamanda 
"eylem etiketi" veya "şeffaf GIF teknolojisi" olarak bilinir) denen bir teknolojiyi kullanabiliriz. 
Gönderdiğimiz hangi e-posta iletilerinin açıldığını ve bir iletiyle bağlantılı bir işlem 
gerçekleştirilip gerçekleştirilmediğini belirlemek için web işaretçilerini kullanabiliriz. Web 
işaretçileri aynı zamanda, bir sitenin ziyaretçi sayısını veya bir sitenin önemli unsurlarına kaç 
ziyaretçinin tıkladığını ölçerek web sitelerinin etkililiğini analiz etmeye yardım eder. 

Çerezler 
Bu web sitesi, "çerez" adı verilen bir teknolojiyi kullanabilir. Çerez, bir web sitesinin 
bilgisayarınızda İnternet tarayıcısı dosyalarının tutulduğu sabit sürücüye yerleştirebildiği küçük 
bir veri dosyasıdır. Çerezler, bir sitenin bir ziyaretçi tarafından daha önce girilen bilgileri 
"hatırlamasını" sağlamak için kullanılabilir. Böylece, belirli bilgileri bazı kayıt alanlarına tekrar 
girme zahmetinden kurtulursunuz. Ayrıca çerezler, size kullanılan içeriklere ilişkin bilgi vermeye 
ve web sitesi bölümlerinin nasıl kullanıldığını takip etmeye yardım eder. Çerezler, bilgisayarınıza 
bizim tarafımızdan ve web analiz hizmetleri ve reklam ağı hizmetleri gibi sözleşmeye dayalı bir 
ilişkimiz olan üçüncü taraflarca yerleştirilebilir. Çoğu İnternet tarayıcısı veya diğer yazılımlar ile 
tarayıcı ayarlarınızı değiştirerek çerezleri bilgisayarınızın sabit sürücüsünden silebilir, tüm 
çerezleri engelleyebilir veya bir çerez yerleştirilmeden önce uyarı almayı seçebilirsiniz. Bu işlevler 
hakkında daha fazla bilgi edinmek için lütfen tarayıcınızın sunduğu talimatlara bakın. Çerezleri 
reddederseniz sitenin işlevleri sınırlanabilir ve sitenin birçok özelliğinden yararlanamayabilirsiniz. 

 
Do Not Track  
Çevrimiçi aktivitelerinizin takip edilmesini engellemek için kullanabileceğiniz farklı yöntemler 
bulunmaktadır. Bunlardan biri de, ziyaret ettiğinizde sizin hakkınızda belirli bilgileri toplamalarını 
istemediğiniz web siteleri için uyarı verilmesine ilişkin bir tarayıcı tercihi kullanmaktır. Buna Do-
Not-Track ("DNT") sinyali denir. Lütfen şu anda web sitelerimiz ve web tabanlı kaynaklarımızın, 
web tarayıcılarından gelen bu sinyallere yanıt veremediğini unutmayın. Şu anda, bir DNT sinyali 
algılandığında bir şirketin ne yapması gerektiğine dair evrensel olarak kabul edilmiş bir standart 
bulunmamaktadır.  

 
Google Analytics 
Google Analytics, web sitemizin daha iyi çalışmasına ve web sitemizin hangi bölümlerinin 
kullanıldığını anlamamıza yardım etmek için kullanılabilir. Google Analytics, ziyaretçiler hakkında 
bilgi toplamak için birinci taraf çerezler ve JavaScript kodu gibi teknik araçlar kullanır. Google 
Analytics hizmeti, JavaScript özelliği etkinken siteyi ziyaret eden kişileri takip eder. Google 
Analytics, ziyaretçilerin nereden geldiği ve site üzerinde neler yaptıkları dahil olmak üzere bir 
web sitesiyle nasıl etkileşim kurduklarını anonim bir şekilde takip eder. Google Analytics, 
kullanıcılardan yukarıda belirtilen bilgileri toplar. 

 
Bu bilgiler, web sitesini yönetmek ve güncellemek için kullanılır. Aynı zamanda, site 
ziyaretçilerinin beklenen site demografiğiyle eşleşip eşleşmediğini değerlendirir ve kilit hedef 
kitlenin içerikte nasıl gezindiğini belirleriz. 
 

A. Kapsam Dışında Kalma Seçeneği: 



 

 

Google Analytics, verilerinin toplanmasını istemeyen web sitesi ziyaretçileri için kapsam 
dışında kalma seçeneği sunar. Bu seçenekle ilgili daha fazla bilgi almak için şu sayfayı 
ziyaret edin: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout.  
 
B. Google'ın Verileri Kullanımı: 
Google ve yüzde yüz iştirakli şirketleri, Gizlilik Politikasına 
(http://www.google.com/privacy.html adresinde veya Google'ın muhtelif zamanlarda 
sağlayabileceği diğer URL'lerde bulabilirsiniz) tabi olmak şartıyla, Google Analytics Bilgi 
Açıklamaları ve Paylaşımını kullanımınız sırasında toplanan bilgileri saklayabilir ve 
kullanabilir. 

 
Sosyal Medya Eklentileri 
Web sitelerimiz, başkalarıyla kolayca bilgi paylaşmanızı sağlamak için Sosyal Medya Eklentileri 
kullanabilir. Web sitelerimizi ziyaret ettiğinizde web sitemizde bulunan sosyal medya eklentisinin 
operatörü, bilgisayarınıza operatörün sitelerimizi daha önce ziyaret etmiş kişileri tanımasına 
olanak tanıyan bir çerez yerleştirebilir. Daha önce web sitemizde gezinirken sosyal medya web 
sitesinde oturum açtıysanız sosyal medya eklentileri, o sosyal medya web sitesinin sizin 
hakkınızda web sitemizi ziyaret ettiğinizi gösteren doğrudan tanımlayıcı bilgiler almasını 
sağlayabilir. Sosyal medya eklentisi bu bilgileri, web sitemizdeki eklentiyle belirli bir şekilde 
etkileşimde bulunup bulunmamalarından bağımsız olarak, sosyal ağlarda oturum açmış 
ziyaretçiler için toplayabilir. Sosyal medya eklentileri aynı zamanda sosyal medya web sitelerinin, 
web sitemizdeki aktiviteleriniz hakkındaki bilgileri sosyal medya web sitesinin diğer 
kullanıcılarıyla paylaşmasını sağlar. Allergan, sosyal medya eklentilerinden gelen içerikleri 
kontrol etmez. Sosyal medya web sitelerinin sosyal eklentileri hakkında daha fazla bilgi almak 
için bu sitelerin gizlilik ve veri paylaşımı bildirimlerine başvurmanız gerekmektedir. 

 
Çocukların Kişisel Verileri 
Bu site, 16 yaşından küçük bireylere yönelik değildir veya bu kişiler için tasarlanmamıştır. 16 yaşından 
küçük bireylerin Kişisel Verilerinizi bilerek toplamayız.   
 
Kişisel Verilerinizi nasıl koruruz? 

Kişisel Verilerinizi; kayıp, hırsızlık, kötüye kullanım, yetkisiz erişim, değişiklik, ifşa ve imhaya karşı 
korumak için endüstri standardında idari, teknik ve fiziksel koruyucu tedbirler alırız. Kişisel Verilerinize 
erişimi, yalnızca söz konusu erişimle ilgili meşru bir iş ihtiyacı olan ve adımıza hareket eden çalışanlar ve 
üçüncü taraflar ile sınırlı tutarız. Kişisel Verilerinizi, yalnızca Kişisel Verilerinizin bu Gizlilik Bildirimi’nin 
yanı sıra gizlilik politikalarımıza ve prosedürlerimize uygun şekilde korunacağına dair yazılı güvenceler 
sağlayan, adımıza hareket eden üçüncü taraflara aktarırız. 

Kişisel Verileriniz kimlere ve hangi durumlarda ifşa edilir veya kimlerle paylaşılır? 

Kişisel Verileriniz aşağıdaki tüzel kişilerle paylaşılır veya bu tüzel kişilere ifşa edilir:  

 Aşağıda açıklandığı gibi küresel iştiraklerimiz.   
 

 Yukarıda açıklanan Kişisel Verilerinizin işlenme amaçlarıyla ilgili faaliyet veya işlevleri yerine 
getirmek üzere bizim adımıza hizmet vermeleri için sözleşme yaptığımız üçüncü taraflar. 
Verileri paylaşmamız veya ifşa etmemiz durumunda, bizim adımıza hareket eden bu üçüncü 



 

 

tarafların paylaştığımız Kişisel Verilerinizin gizliliğini ve güvenliğini korumasını zorunlu kılarız. Bu 
Gizlilik Bildirimi'nde aksi özellikle belirtilmediği takdirde söz konusu üçüncü taraflar, bize hizmet 
sağlamak, bizim adımıza hizmet vermek veya geçerli yasa ve yönetmeliklere uymak dışında hiçbir 
amaç doğrultusunda Kişisel Verilerinizi kullanmayacaklarını ya da ifşa etmeyeceklerini bir 
sözleşme çerçevesinde kabul etmelidir.   

 Devlet kurumları, denetçiler ve yetkili makamlar. Resmi bilgi talebinde bulunması veya 
kanunlar, düzenlemeler ya da sektör kuralları uyarınca gerekli olması halinde Kişisel Verilerinizi 
devlet kurumları, yetkili makamlar ve denetçilere ifşa edebiliriz. 
 

 Potansiyel veya gerçek üçüncü taraf alıcılar. Şirketimizi satış, birleşme veya satın alma yoluyla 
yeniden yapılandırmaya ya da elden çıkarmaya karar verirsek, Kişisel Verilerinizi gerçek veya 
potansiyel alıcılarla paylaşabiliriz. Söz konusu alıcıların Kişisel Verilerinizi bu Gizlilik Bildirimi 
uyarınca kullanmasını zorunlu kılarız. 

Kişisel Verilerinizin uluslararası aktarımı nasıl gerçekleşir? 

Kişisel Verilerinizi diğer küresel iştiraklerimize aktarabiliriz. Allergan iştiraklerinin adlarına ve iletişim 
bilgilerine https://www.allergan.com/home adresinden erişebilirsiniz. Ayrıca bu iştiraklerimiz de Kişisel 
Verilerinizi diğer küresel iştiraklerimize aktarabilir. İştiraklerimizin bir kısmı ve bunlara ait 
veritabanlarının bulunduğu yerler, ikamet ettiğiniz ülkede geçerli yasalara benzer düzeyde yeterli veri 
koruması sağlayamayan ülkelerde olabilir. Bununla birlikte, iştiraklerimizin tümü Kişisel Verilerinizi bu 
Gizlilik Bildirimi’ne ve gizlilik ve veri koruma politikalarımıza ve prosedürlerimize uygun şekilde 
kullanmak zorundadır.   

Yukarıda açıklanan Kişisel Verilerinizin işlenme amaçlarıyla ilgili faaliyet veya işlevleri yerine getirmek 
üzere bizim adımıza hizmet vermeleri için sözleşme yaptığımız üçüncü taraflara Kişisel Verilerinizi 
iletebiliriz. Üçüncü taraflarımız, AB kişisel verilerini almak için geçerli bir AB Kişisel Verileri sınır ötesi 
aktarım mekanizması sağlamak da dahil olmak üzere geçerli yasa veya yönetmeliklere sözleşme 
gereğince uymakla yükümlüdür. Buna Avrupa Komisyonu'nun “yeterlilik” hükmü ve/veya AB Standart 
Sözleşme Maddelerinin uygulanması dahil olabilir. 

Kişisel Verilerinizin sınır ötesi aktarımı hakkında daha fazla bilgi edinmek için, lütfen aşağıdaki “Bizimle 
nasıl iletişime geçebilirsiniz?” bölümünde açıklanan şekilde bizimle iletişime geçin. 

Kişisel Verilerinizi ne kadar süreyle saklarız? 

Kişisel Verileriniz, bizimle olan ilişkiniz süresince muhafaza edilir. Hakkınızda topladığımız Kişisel Verileri, 
Kurumsal Kayıt Saklama Politikamıza uygun şekilde saklar ve muhafaza ederiz. Sonrasında verileriniz 
arşivlenir veya silinir. Kayıt saklama uygulamalarımızın ayrıntılı planına https://www.allergan.com/home 
adresinden erişebilirsiniz. Size karşı olan yükümlülüklerimizin devam etmesi veya yerel yasaların gerekli 
kılması durumlarında bazı bilgilerin daha uzun süre saklanabileceğini unutmayın. 

Üçüncü Taraf Web Sitelerinin Bağlantıları  
Ziyaretçilere kolaylık sağlaması için bu web sitesi, yararlı bilgiler sunabileceğine inandığımız üçüncü 
tarafların sahip olduğu ve yönettiği başka sitelere bağlantılar içerebilir. Burada açıkladığımız politikalar 
ve prosedürler, bu siteler için geçerli değildir. Kişisel Verilerin, üçüncü taraf sitelerinde veya bu siteler 
tarafından toplanmasından ya da kullanılmasından sorumlu değiliz. Bu nedenle, üçüncü tarafların üçüncü 
taraf web siteleri vasıtasıyla elde edilen Kişisel Verileri kullanımına ilişkin hiçbir yükümlülük kabul 



 

 

etmiyoruz. Bu sitelerin gizlilik, güvenlik, veri toplama ve dağıtma politikaları hakkında bilgi almak için 
doğrudan bu sitelerle iletişime geçmenizi öneririz. 
 
Haklarınız nelerdir? 

Hakkınızda sahip olduğumuz Kişisel Verileri görme, elektronik kopya da dahil olmak üzere verilerinizin bir 
kopyasını alma ve yanlış veya eksik Kişisel Verilerinizi düzeltmemizi talep etme hakkına sahipsiz. Kişisel 
Verilerinizi, verileri sağladığınız amaçlar doğrultusunda artık gerekli olmadığında silmemizi talep etme, 
silinmesi mümkün olmadığında Kişisel Verilerinizi işleme şeklimizi belirli amaçlarla sınırlandırma veya 
Kişisel Verilerinizi işlememize itiraz etme haklarına da sahipsiniz. Belirli durumlara, Kişisel Verilerinizin bir 
kopyasını tercih ettiğiniz bir üçüncü tarafa göndermemizi talep edebilirsiniz.   

Bu haklarınızı kullanmak için lütfen “Bizimle nasıl iletişime geçebilirsiniz?” bölümünde açıklanan şekilde 
bizimle iletişime geçin. Ayrıca haklarınızın ihlal edildiğine inandığınız durumlarda denetleyici kuruma 
şikayette bulunma (bkz. “Sorunlarınıza nasıl çözüm bulabilirsiniz?” bölümü) hakkına da sahipsiniz. 

Gizlilik Bildirimi’nde yapılacak değişiklikler 

Yasal yükümlülüklerimizde veya Kişisel Verilerinizi işleme şeklimizdeki değişiklikleri yansıtmak üzere 
muhtelif zamanlarda bu Gizlilik Bildirimi’nde değişiklikler yapabiliriz. Size bu Gizlilik Bildirimi’nde yapılan 
her türü değişikliği bildiririz. Değişiklikler size iletildiğinde yürürlüğe girer.   

Soru veya endişeleriniz hakkında bizimle nasıl iletişime geçebilirsiniz? 

Aşağıdaki iletişim bilgilerini kullanarak aşağıda belirtilen amaçlarla Allergan AB Veri Koruma Sorumlusu 
(DPO) ile iletişime geçebilirsiniz:  

 Soru sorma; 
 Endişe veya şikayetinizi bildirme; 
 Bir program veya hizmet kapsamından çıkmak isteme ve/veya  
 Erişim, düzeltme, taşınabilirlik, itiraz, sınırlandırma ve silme dahil olmak üzere yukarıda 

listelenen haklarınızı kullanma. 

 Allergan AB Veri Koruma Sorumlusu 
 Posta Adresi:   

Allergan Ltd, Marlow International Parkway, Marlow, Buckinghamshire, SL7 1YL, Birleşik Krallık 
 E-posta Adresi:   

IR-EUDPO@allergan.com  
 

Hangi yasal yollara başvurabilirsiniz? 

Gizlilik ve veri koruma haklarınız konusunda daha fazla bilgi edinmek ya da doğrudan bizimle çözüme 
kavuşturamadığınız bir konu hakkında şikayette bulunmak istiyorsanız, lütfen ülkenizdeki veri koruma 
kurumuyla ya da Allergan’ın temel veri koruma denetleyici kurumuyla iletişime geçin: 

 İrlanda Veri Koruma Otoritesi 
 Posta Adresi: 
 Canal House, Station Road, Portarlington, R32 AP23 Co. Laois 
 Telefon Numaraları: 



 

 

 +353 57 8684800 
 +353 (0)761 104 800 
 E-posta Adresi: 
 info@dataprotection.ie  
 
 
 

 


