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6698 Sayyılı Kişisel Veerilerin Korun
nması Kanunnu’nda ( KVKK ) ilgili kişi olarak
o
tanımllanan kişisel veri
sahipleriine ( Başvuru
u Sahibi ), KV
VK Kanunu 111’inci madde
esinde kişisell verilerin işleenmesine ilişşkin
birtakım taleplerde bulunma
b
hakkkı tanınmışttır.
KVK Kanunu’nun 13’üncü madde
esinin birinci fıkrası uyarınca; bu haklara ilişkin olaarak yapılaca
ak
başvurulların veri sorrumlusu olan
n Şirketimize yazılı olarakk veya Kişisel Verilerin Koorunması Kurrulu
(Kurul) tarafından beelirlenen diğe
er yöntemlerrle şirketimizze iletilmesi gerekmekteddir.
Bu çerçeevede “yazılı”” olarak Şirke
etimize yapıllacak başvurrular, işbu formun çıktısı aalınarak;
Başvurru Sahibi’nin şahsen başvvurusu ile,
Noter vvasıtasıyla,
Başvurru Sahibi’ncee 5070 Sayılı Elektronik İm
mza Kanunun
nda tanımlı olan
o “güvenlii elektronik imza”
i
ile
imzalanaarak Şirket kaayıtlı elektro
onik posta addresine gönderilmek sure
etiyle,
tarafımızza iletilebileccektir.
Tarafımıza yapılan baaşvurulara ta
alebinizin bizze ulaştığı tarihten itibare
en en geç 300 gün içerisin
nde yazılı
mda dönüş yapılacaktır.
y
veya elektronik ortam

BAŞVU
URU SAH
HİBİNİN İL
LETİŞİM BİLGİLERİ
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KIŞŞISEL VERI SAH
HIBIN
NIN TA
ALEB
BINE
ILIŞŞKIN BILG
GILER
R
TALEP KONUSU
ŞŞirketinizin hakkkımda kişisell veri işleyip işşlemediğini öğğrenmek istiyo
orum.
EEğer Şirketiniz hakkımda kişisel veri işliyoorsa bu veri işleme faaliyetle
eri hakkında bbilgi talep ediyyorum.
EEğer Şirketiniz hakkımda kişisel veri işliyoorsa bunların işlenme amacını ve işlenmee amacına uyggun
kkullanılıp kullanmadığını öğrrenmek istiyo rum.
EEğer kişisel verrilerim yurtiçin
nde veya yurttdışında üçünccü kişilere aktarılıyorsa, bu üçüncü kişileri
b
bilmek istiyoru
um.
K
Kişisel verilerim
min eksik veya
a yanlış işlenddiği düşünüyorrum ve bunlarrın düzeltilmeesini istiyorum
m.
D
Düzeltilmesini istediğiniz kişşisel verinizi aççıklamalar kısmına yazınız ve
v doğru ve taamamlayıcı
b
bilgilerini gösteeren belgelerii ek olarak gönnderiniz. (Nüffus cüzdanı fotokopisi, ikam
metgâh, gibi)
K
Kişisel verilerim
min kanun ve ilgili diğer kannun hükümlerrine uygun ola
arak işlenmiş oolmasına rağm
men,
işşlenmesini gerektiren sebeplerin ortadann kalktığını dü
üşünüyorum ve
v bu çerçevedde kişisel
vverilerimin; a) Silinmesini ta
alep ediyorum
m. b) Anonim hale
h getirilmessini talep ediyyorum.
EEksik ve yanlış işlendiğini dü
üşündüğüm kişşisel verilerim
min aktarıldığı üçüncü kişilerr nezdinde de
d
düzeltilmesini istiyorum. Dü
üzeltilmesini isstediğiniz kişissel verinizi açıklamalar kısm
mına yazınız, doğru
vve tamamlayıccı bilgilerini gö
österen belgel eri ek olarak gönderiniz.
g
(N
Nüfus cüzdanı fotokopisi,
ikkametgâh, gib
bi)
K
Kişisel verilerim
min kanun ve ilgili diğer kannun hükümlerrine uygun ola
arak işlenmiş oolmasına rağm
men,
işşlenmesini gerektiren sebeplerin ortadann kalktığını dü
üşünüyorum ve
v bu çerçevedde kişisel verillerimin
aktarıldığı üçün
ncü kişiler nezzdinde de; a) SSilinmesini talep ediyorum. b) Anonim hhale getirilmessini
taalep ediyorum
m.
ŞŞirketiniz taraffından işlenen
n kişisel verilerrimin münhassıran otomatik
k sistemler vassıtasıyla analiz
eedildiğini ve bu
u analiz netice
esinde şahsım
m aleyhine bir sonuç doğduğ
ğunu düşünüyyorum. Bu son
nuca
ittiraz ediyorum
m.

K
Kişisel verilerim
min kanuna ayykırı işlenmes i nedeniyle zaarara uğradım. Bu zararın taazmini talep
eediyorum. (Kan
nuna aykırı olan hususu açııklama kısmına yazınız ve destekleyici ekk belgeleri
ggönderiniz ) Kaanuna aykırılığğa konu olan hhususu açıklam
malar kısmına
a yazınız ve deestekleyici belgeleri
eek olarak gönd
deriniz. (Mahkkeme kararı, KKurul kararı, Maddi
M
zararın tutarını
t
göste ren belgeler, gibi)
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TERC
CİH

TAL
LEBE ILIŞK
KIN A
AÇIKL
LAMA
A
Lütfen KVK Kanunu kapsamındak
k
ki talebinizi ddetaylı olarakk belirtiniz.

Başvurunuza vereceğğimiz yanıtın
n tarafınıza bbildirilme yön
ntemini seçim
miniz:
☐ a) Adresime gönd
derilmesini isstiyorum
posta adresim
me gönderilm
mesini istiyo rum
☐ b) E‐p
☐ c) Eld
den teslim alm
mak istiyorum
İşbu başvvuru formu, Şirketimiz ile
e olan ilişkin izi tespit ede
erek, varsa, Şirketimiz
Ş
tarrafından işle
enen
kişisel veerilerinizi ekssiksiz olarak belirleyerek,, ilgili başvurrunuza doğru
u ve kanuni ssüresinde cevvap
verilebilm
mesi için tan
nzim edilmişttir. Hukuka aaykırı ve hakssız bir şekilde
e veri paylaşıımından
kaynaklaanabilecek hukuki risklerin bertaraf eedilmesi ve özellikle
ö
kişise
el verileriniziin güvenliğin
nin
sağlanması amacıyla, kimlik ve ye
etki tespiti iççin Şirketimizz ek evrak ve
e malumat (N
Nüfus cüzdan
nı veya
sürücü b
belgesi suretii vb.) talep etme hakkını saklı tutar. Form
F
kapsam
mında iletmeekte olduğunuz
taleplerinize ilişkin bilgilerin
b
doğrru ve güncel olmaması yaa da yetkisiz bir başvuru yapılması ha
alinde
k
taleplerden dolaayı mesuliyett kabul
Şirketimiz, söz konussu yanlış bilgi ya da yetkissiz başvuru kaynaklı
etmemeektedir.
Başvuru Sahibi (Kişisel Veri Sahib
bi)
Adı Soyaadı:
Başvuru Tarihi:
İmza:
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