KİŞİSEL VERİ SAHİBİ BAŞVURU FORMU
A)BAŞVURU YAPAN KİŞİNİN İLETİŞİM BİLGİLERİ
Adınız ve Soyadınız:
T.C. Kimlik Numaranız:
İrtibat Numaranız:
E-posta adresiniz:
İletişim Adresiniz:
B)ŞİRKETİMİZ İLE İLİŞKİNİZ
Müşteri
Ziyaretçi

İş Ortağı
Diğer

Şirketimiz
içerisinde
iletişimde
olduğunuz
birim:…………………………………………………………………………………………..
Konu: ………………………………………………………………………………………...

Eski Çalışanım
Çalıştığım Yıllar: ……………………

İş başvurusu/Özgeçmiş paylaşımı yaptım.
Tarih: …………………………………………….

Diğer:
………………………………………..

Üçüncü firma çalışanıyım.
Firma: ……………………………………………
Pozisyon: ………………………………………...

C) KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDAKİ TALEBİNİZ
Lütfen Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamındaki talebinizi detaylı olarak
belirtiniz.

D) TALEP SONUCUNUN BİLDİRİLMESİ İÇİN GEREKEN BİLGİLER
Lütfen başvurunuza vereceğimiz yanıtın tarafınıza bildirilme yöntemini seçiniz:
Adresime gönderilmesini istiyorum.
E-posta adresime gönderilmesini istiyorum.
Elden teslim almak istiyorum.
(Vekâleten teslim alınması durumunda noter tasdikli vekâletname veya yetki belgesi olması
gerekmektedir.)
İşbu başvuru formu, Şirketimiz ile olan ilişkinizi tespit ederek, varsa, Şirketimiz
tarafından işlenen kişisel verilerinizi eksiksiz olarak belirleyerek, ilgili başvurunuza doğru ve
kanuni süresinde cevap verilebilmesi için tanzim edilmiştir. Hukuka aykırı ve haksız bir
şekilde veri paylaşımından kaynaklanabilecek hukuki risklerin bertaraf edilmesi ve özellikle
kişisel verilerinizin güvenliğinin sağlanması amacıyla, kimlik ve yetki tespiti için Şirketimiz
ek evrak ve malumat (Nüfus cüzdanı veya sürücü belgesi sureti vb.) talep etme hakkını saklı
tutar. Form kapsamında iletmekte olduğunuz taleplerinize ilişkin bilgilerin doğru ve güncel
olmaması ya da yetkisiz bir başvuru yapılması halinde Şirketimiz, söz konusu yanlış bilgi ya
da yetkisiz başvuru kaynaklı taleplerden dolayı mesuliyet kabul etmemektedir.
Başvurunuzla ilgili olarak;
• Kişisel Veri Sahibi Başvuru Formu’nda yer verdiğiniz bilgi ve talepler doğru ve güncel
olmalıdır. Bilgilerin doğru ve güncel olmaması halinde Şirketimiz, herhangi bir sorumluluk
kabul etmeyecektir.
• Kişisel verilere ilişkin haklar yalnızca kişilerin kendilerine ait veriler hakkında
kullanılabilecektir. Formu dolduran ve ekinde kimliğini tespit edici resmi belgeler bulunan
kişinin kendisi dışındaki kişilerin verilerine ilişkin talepler dikkate alınmayacaktır.
• Şirketimize yazılı olarak iletmeniz durumunda Şirketimiz talebin niteliğine göre en geç 30
gün içinde sonuçlandırılmasını sağlayacaktır.
• Şirketimizin Kişisel Veri Sahibi Başvuru Formu’nun değerlendirebilmesi için ek bilgi ve
talep hakkı saklıdır.
• Veri silme veya kişisel verilerin anonimleştirilmesi taleplerinin yerine getirildiğinde dahi,
resmi makamlar tarafından talep edildiği takdirde ilgili yasanın mevzuatı gereğince bu verileri
resmi makamlarla paylaşmakla yükümlü olduğumuzu bilgilerinize sunarız.
Başvuru Sahibi (Kişisel Veri Sahibi)
Adı Soyadı :
Başvuru Tarihi :
İmza :

