6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMNDA

BİLGİ TALEP FORMU
6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda (“KVKK”) ilgili kişi olarak tanımlanan kişisel veri
sahiplerine (“Bundan sonra “Başvuru Sahibi” olarak anılacaktır), KVKK md.11’de kişisel verilerinin
işlenmesine ilişkin birtakım taleplerde bulunma hakkı tanınmıştır. Hakkınızda tuttuğumuz kişisel bilgilerin
bir kopyasına erişme ve bunları alma talebinizin ayrıntılarını belirleyebilmemiz ve isteğinizi mümkün
olduğunca hızlı bir şekilde yanıtlayabilmemiz için bu formu doldurmanızı rica ediyoruz.
Bu işlem size ilişkin elimizde bulunan kişisel bilgileri ve sizinle ilgili bilgileri fiziksel veya elektronik
olarak size sağlayacaktır. Üçüncü taraflara ait veya geçerli yasalar uyarınca muaf tutulan diğer bilgilere
ilişkin bilgiler sağlanmayacaktır.
Başvuruda dikkat edilmesi gereken hususlara ilişkin bilgiler aşağıda yer almaktadır:
• Başvuru formu eksiksiz olarak doldurulmuş ve talep açık olarak belirtilmiş olmalıdır.
• Başvuru formu Kişisel Veri Sahibi tarafından imzalanmış olmalıdır.
• Talebin niteliğine göre istenen bilgi ve belgeler eksiksiz ve doğru olarak ibraz edilmelidir.
Lütfen aşağıdaki bilgilerinizi doldurun ve belirtildiği yeri işaretleyin. Tamamlanmış formu ve kimlik
kanıtını (isminizin ve adresinizin ispatı ile) belirtilen adres ve elektronik ortamda gönderimini sağlayınız.
Noter ve elden teslim için posta adresi: Yukarı Dudullu Mahalllesi Necip Fazıl Bulvarı Keresteciler Sitesi
(KEYAP) G1 Blok No:115 Ümraniye İstanbul adresine veya 5070 Sayılı Elektronik İmza Kanunu
kapsamındaki “güvenli elektronik imza”nızla imzalandıktan sonra güvenli elektronik imzalı formun
endeks@hs01.kep.tr adresine kayıtlı elektronik posta ile gönderilmesi.
Talep sahibinin temsilcisi: Lütfen kendi iletişim bilgilerinizi sağlamanız gerektiğini ve ilgili kişi adına
hareket etme hakkınızın kanıtını sağlamanız gerektiğini unutmayın
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TALEP
KONUSU
Tam olarak
talep ettiğiniz
bilgiyi ve belgeyi
belirtin.
Lütfen aşağıdaki
bilgileri
tamamlayın:
Veri Konusu kişi
Ünvan-AdSoyad
Mevcut
Adresinizi
belirtin:

Diğer İletişim Detayları:
E-mail:
Telefon numarası:
Firmada mevcut ya da eski çalışma bilgileriniz (Çalışan olarak başvuruyorsanız):
Biriminiz
Göreviniz
Çalışan Sicil No.
Müşteri ya da ziyaretçi olarak başvuruyorsanız:
Firmayı ziyaret
ettiğiniz son tarih
Firmadan
alışveriş
yaptığınız son
tarih
Talep sahibinin temsilcisi iseniz:
Unvan-Ad-Soyad
Adres:
Telefon numarası:
E-mail:
Talep sahibinin
temsilcisi
olduğunuzun
kanıtı(lütfen
belgeyi başvuru
formuna ekleyin)
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Talep ettiğiniz bilgi ile ilgili vereceğiniz detaylar size daha uygun ve hızlı yanıt
vermemizi sağlayacak.
Basılı kopya dosyaları (lütfen biliniyorsa
bölümü ve yeri belirtin)
Arama kriterleri ( ad, tarih, anahtar kelime
vb.)
Dosyaya bağlantı (ör. Çalışan / ortak /
personel / müşteri / tedarikçi)
Elektronik sistemler (biliyorsanız sistemi
belirtin)
Arama kriterleri (lütfen arama kriterlerini
belirtin, örn. Sistem adı, tanımlayıcı numara,
eğer biliniyorsa)
Dosyaya bağlantı (ör. Çalışan / ortak /
personel / müşteri / tedarikçi)
Diğer veri depolama sistemleri
Arama kriterleri
İsteğinize yanıt vermede bize yardımcı
olabileceğini düşündüğünüz diğer
bilgiler:

D. Lütfen başvurunuza vereceğimiz yanıtın tarafınıza bildirilme yöntemini seçiniz:
 E-posta adresime gönderilmesini istiyorum. (E-posta yöntemini seçmeniz hâlinde size daha hızlı yanıt
verebileceğiz.)
 Elden teslim almak istiyorum. (Vekâleten teslim alınması durumunda noter tasdikli vekâletname veya
yetki belgesi olması gerekmektedir.)
Talebinizin ve geçerli kimlik doğrulama belgelerinin alınmasından itibaren 1 takvim ayı içinde size yanıt
vermek için her türlü çabayı göstereceğimize söz veriyoruz, ancak taleplerin karmaşıklığını ve sayısını
dikkate alarak bu sürenin 3 ay uzatılabileceğini lütfen unutmayın. 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.
Başvuru Sahibi (Kişisel Veri Sahibi)
Adı Soyadı

:

Başvuru Tarihi:
İmza

:
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