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NOTICE üst yönetimi gerçekleştireceği uygunluk değerlendirme işlemlerinin her aşamasında başvuruda bulunan 
kuruluştan gelen ve kuruluşun içerisinde tespit edilen tüm  bilgilerin (teknik ve ticari olarak) tarafınca korunacağının 
garantisini sağlar.  
 
Hizmet sunulan işlemler ile ilgili tüm aşamalarda kuruluştan tarafımıza gönderilen tüm bilgiler, belgeler, evraklar ve 
dokümanlar gizli olarak kabul edilir ve gerekli koruma tarafımızca sağlanır.  
 
NOTICE firması çalışanları sahip oldukları bu bilgileri korumak ve gizli tutulmasını sağlamakla kişisel olarak da 
sorumludurlar. NOTICE tüm çalışanları (iç ve dış) tarafından imzalanan gizlilik sözleşmesi ile gizliliği garanti altına 
almıştır.  Tüm çalışanların çalışma süreleri tamamlansa dahi bu gizlilik yükümlülükleri devam eder.  
 
Gizlilik sözleşmesi ile belgelendirme sürecinde görevli olan ve olmayan tüm çalışanlar; imzalanan sözleşmenin 
gerekliliklerine göre ilgili süreç işleyişini yüreteceklerini bu sürecin tüm adımlarında gizlilik gereklerini 
uygulayacağını  beyan  eder.  
 
NOTICE ve tüm çalışanları; belgelendirme ve muayene faaliyetleri ile ilgili firmalardan ve ilgili taraflardan kendisine 
ulaşan her türlü yazılı ve sözlü bilgiyi gizli tutar sadece imzaladığı sözleşmeler gereği NOTICE’i akredite eden ve 
yetkilendiren TÜRKAK ve T.C. Sağlık Bakanlığının talep etmesi durumunda bu kurumlar ile kanun ile 
yasaklanmamışsa paylaşır. Diğer üçüncü taraflarla paylaşım sadece mahkeme kararı ile yapılır.  
NOTICE mahkeme kararı nedeni ile üçüncü taraflara bilgi vermek durumunda kaldığında, ilgili müşteriyi mutlaka 
haberdar eder. 
 
NOTICE gizli bilgilerin erişimi yetkili kişiler ile sınırlandırmıştır. Ayrıca gizli bilgilerin olduğu belgeler güvenliği 
sağlanmış alanlarda saklanır. Bilgilerin depolandığı server / bilgisayar  özel koruma programları ile dışardan 
sızmalara karşı da korunmaktadır. Tıbbi cihazlar yönetmeliği ürün uygunluğu değerlendirmesi, tıbbi cihazlar kalite 
yönetim sistemi değerlendirmesi ve muayene hizmetleri faaliyetlerinde görevlendirilen personelin, NOTICE’ in 
hizmet verdiği firmalarla ilgili her türlü elektronik ve/veya basılı dokümanları herhangi bir nedenle başka ortamlara 
aktarması, kopyalaması, ödünç vermesi, üçüncü taraflarla paylaşması ve görevlendirildiği faaliyetler dışında 
kullanması kesinlikle yasaktır. Görevin herhangi bir anda bitirilmesi durumunda, ilgili personel, hemen, hiçbir kopya 
veya kayıt almadan görevi süresindeki hizmet verilen kuruluşu ilgilendiren tüm ekipman, doküman ve kayıtları iade 
eder ve tüm bu gibi doküman ve diğer tüm notların, yazılı kayıtların, fotoğrafların, çizimlerin ve kendisi tarafından 
yapılan veya sağlanan veya kendisine verilen diğer materyallerin tüm kopyalarını ve özetleri iade eder. NOTICE, 
uygunluk değerlendirme personelinin hizmet verilen kuruluş ile ilgili sağlanan dokümanların (elektronik ve/veya 
basılı dokümanlar) iadesini gizlilik prosedürü, personel ile yaptığı hizmet, gizlilik ve tarafsızlılık sözleşmeleri ile 
garanti altına alır.   
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