BAŞVURU FORMU
Kimlik ve İletişim Bilgileriniz
Lütfen sizinle iletişime geçebilmemiz ve kimliğinizi doğrulayabilmemiz adına
aşağıdaki alanları doldurunuz.
Ad-Soyadı

:

T.C. Kimlik Numarası /

:

Diğer Ülke Vatandaşları
için Pasaport Numarası
veya Kimlik Numarası
Tebligata Esas Yerleşim

:

Yeri Adresi / İş Yeri Adresi
Cep Telefonu

:

Telefon Numarası

:

Faks Numarası

:

E-posta Adresi

:

Şirket İle İlişkiniz
Lütfen Şirketimiz ile olan ilişkinizi belirtiniz. ( Müşteri, iş ortağı, söz yazarı, personel
veya personel adayı, eski çalışan, ziyaretçi gibi)
☐ Müşteri

☐ Ziyaretçi

☐ İş Ortağı

☐ Diğer…………….

☐ Personel veya Personel Adayı
☐ Eski Çalışan

1

Talep Konusu
Lütfen kişisel verilerinize ilişkin başvurunuzun konusunu aşağıda sayılanlar
arasından seçiniz:
Talep

Edilebilecek

Konular

ve

Kanuni

Dayanak

No Konu
1

Seçiminiz

Tercih

Şirket bünyesinde kişisel verilerimin işlenip işlenmediğini
öğrenmek istiyorum. (KVKK md. 11/1 (a) )

2

Kişisel verilerim işleniyorsa bu veri işleme faaliyeti ile ilgili
bilgi talep ediyorum. (KVKK md. 11/1 (b) )

3

Kişisel verilerim işleniyorsa bu veri işlemesinin amacını ve
işlenme

amacına

uygun

kullanılıp

kullanılmadığını

öğrenmek istiyorum. (KVKK md. 11/1 (c) )
4

Kişisel verilerimin yurtiçinde ve/veya yurtdışında üçüncü
kişilere aktarılıp aktarılmadığını, aktarılıyorsa üçüncü kişiler
hakkında bilgi talep ediyorum. (KVKK md. 11/1 (ç) )

5

Şirket / kişisel verilerimin aktarıldığı üçüncü kişiler
nezdinde eksik veya yanlış işlenen kişisel verilerimin
düzeltilmesini talep ediyorum.
(Doğru ve tamamlayıcı bilgi / belgelerin iletilmesi
gerekmektedir.) (KVKK md. 11/1 (d) )

6

Kişisel verilerimin işlenme sebeplerinin ortadan kalktığını
düşünüyorum bu nedenle kişisel verilerimin,silinmesi
veya Anonim hale getirilmesi talep ediyorum.
(Talep halinde kişisel verilerinizin işlenme sebeplerinin
2

neden mevcut olmadığını düşündüğünüze ilişkin açıklayıcı
bilgi/belge şirketimize iletilmelidir.) (KVKK md. 11/1 (e) )

7

Kişisel verilerim şirketiniz nezdinde eksik veya yanlış
işleniyorsa kişisel verilerimin aktarıldığı üçüncü kişilere bu
durumun bildirilmesini talep ediyorum.
(Talep halinde aşağıda yer alan bilgi ve belgeler şirketimize
iletilmelidir: (KVKK md. 11/1 (f) )

8

Kişisel verilerimin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla
analiz edilmesi suretiyle aleyhime doğan sonuca itiraz
ediyorum. (KVKK md. 11/1 (g) )

9

Kişisel

verilerimin

sebebiyle

kanuna

uğradığım

aykırı

zararın

olarak

işlenmesi

giderilmesini

talep

ediyorum. (KVKK md. 11/1 (h) )
10

Diğer

Lütfen yapmış olduğunuz başvurunuza Şirketimiz tarafından verilecek
yanıtın tarafınıza bildirilme tercihinizi belirtiniz:
NO Şirketimiz

Tarafından

Verilecek

Yanıtın Seçiminiz

Bildirilme Şekli
1

Elden teslim almak istiyorum. (Vekaleten

3

teslim

alınması

vekaletnamenin

halinde,
ya

da

noter
yetki

tasdikli

belgesinin

sunulması gerekmektedir.)
2

E-posta adresime gönderilmesini istiyorum.
(E-posta yöntemini seçmeniz hâlinde size
daha hızlı yanıt verebileceğiz.)

3

Adresime gönderilmesini istiyorum.

Lütfen Kanun kapsamındaki talebinizi detaylı olarak belirtiniz:

4

BEYAN
Şirketinize yapmış olduğum işbu başvuruda belirttiğim tüm taleplerimin
KVKK’nın 13. maddesi uyarınca değerlendirilerek tarafıma bilgi verilmesini
talep ediyorum. Bu amaçla başvuruda tarafınıza verdiğim belge ve
bilgilerimin

doğru,

başvurumun

güncel

ve

değerlendirilmesi,

şahsıma

ait

olduğunu,

cevaplandırılması,

bu

cevabın

bilgilerin
tarafıma

ulaştırılması amaçlarıyla sınırlı olarak Şirketiniz tarafından işlenmesine izin
verdiğimi kabul ve beyan ederim.
Başvuru Sahibi (Kişisel Veri Sahibi)
Adı Soyadı :
Başvuru Tarihi :
İmza

5

