BAŞVURU FORMU
Başvuranın Bilgileri
Ad - Soyad

:
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:
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:
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:

Adresi

:

:

A. Lütfen aşağıda yer alan tabloda Kişisel Verilen Korunması Kanunu’nun 11. maddesi uyarınca bilgi talep
ettiğiniz hususlara ilişkin talebinize uygun seçimi / seçimleri işaretleyiniz:

Başvuru Konusu

Seçiminiz


Şirketinizin hakkımda kişisel veri işleyip işlemediğini öğrenmek istiyorum.

Eğer Şirketiniz hakkımda kişisel veri işliyorsa veri işleme faaliyeti hakkında bilgi talep ediyorum.

Eğer Şirketiniz hakkımda kişisel veri işliyorsa bu veriyi işleme amacını ve işlenme amacına
uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenmek istiyorum.

Eğer kişisel verilerim yurt içinde veya yurt dışında üçüncü kişilere aktarılıyorsa verilerimin
kimlere aktarıldığını öğrenmek istiyorum.

Şirketinizce kişisel verilerimin eksik ve yanlış işlendiğini düşünüyorum ve bunların
düzeltilmesini talep ediyorum.

Kişisel verilerimin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması nedeniyle kişisel
verilerimin silinmesini talep ediyorum.

Eksik ve yanlış işlendiğini düşündüğüm kişisel verilerimin aktarıldığı üçüncü kişiler nezdinde
de düzeltilmesini talep ediyorum.

Şirketiniz tarafından işlenen kişisel verilerimin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla
analiz edildiğini ve bu analiz neticesinde şahsım aleyhine bir sonuç doğduğunu düşünüyorum
ve itiraz ediyorum.
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Kişisel verilerimin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğradım; söz konusu
zararın giderilmesini talep ediyorum.
B. Lütfen Kanun kapsamında yukarıda işaretlemiş olduğunuz talebinizi varsa belgelendirerek detaylı bir
şekilde açıklayınız:

C. Lütfen Başvurunuza vereceğimiz yanıtın tarafınıza bildirilme yöntemini seçiniz:
Başvuru formunda belirtmiş olduğum adresime gönderilmesini istiyorum.
E-Posta adresime gönderilmesini istiyorum.
Elden teslim almak istiyorum.





Belirtmek isteriz ki, 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
hazırlanmıştır. 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 sorumluluk kabul etmemektedir.
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