ERGÜN KAYA GIDA VE MEŞRUBAT SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
VERİ SAHİBİ BAŞVURU FORMU
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda (KVK Kanunu) ilgili kişi olarak
tanımlanan kişisel veri sahipleri (Başvuru Sahibi), Şirketimize başvurarak KVK Kanunun 11.md
uyarınca aşağıdaki taleplerde bulunma hakkına sahiptir.
(1) Kişisel verilerin işlenip işlenmediğini öğrenme,
(2) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
(3) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını
öğrenme,
(4) Kişisel verilerinizin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme,
(5) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme
ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini
isteme,
(6) 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına
rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalması halinde kişisel verilerin
silinmesini, yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini isteme ve bu kapsamda
yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
(7) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle
kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
(8) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın
giderilmesini talep etme
KVK Kanunun 13/1.md uyarınca; Başvuru Sahibinin KVK Kanunu 11.md tanımlanan
haklarına yönelik veri sorumlusu olarak Şirketimize yapacağı başvuruların yazılı olarak veya Kişisel
Verileri Koruma Kurulu (Kurul) tarafından belirlenen diğer yöntemlerle tarafımıza iletilmesi
gerekmektedir.
BAŞVURU
BAŞVURUNUN
BAŞVURU YÖNTEMİ
GÖNDERİMİNDE
YAPILACAĞI ADRES
BELİRTİLECEK BİLGİ
Şahsen Başvuru (Başvuru sahibinin
Zarfın üzerine “Kişisel
Gençosman Mah. Koray
kimlik tespitini sağlayacak belge ve
Verilerin Korunması Kanunu
Sk. No:4
ıslak imzalı başvuru formu ile
Kapsamında Bilgi Talebi”
Güngören/İSTANBUL
başvurması)
yazılacaktır.
Tebligat zarfının üzerine
Gençosman Mah. Koray
“Kişisel Verilerin Korunması
Noter Kanalıyla Tebligat
Sk. No:4
Kanunu Kapsamında Bilgi
Güngören/İSTANBUL
Talebi” yazılacaktır.
Zarfın üzerine “Kişisel
Gençosman Mah. Koray
Verilerin Korunması Kanunu
İadeli Taahhütlü Posta
Sk. No:4
Kapsamında Bilgi Talebi”
Güngören/İSTANBUL
yazılacaktır.
Konu kısmına “Kişisel
E-Posta (Kimlik tespitini sağlayacak
Verilerin Korunması Kanunu
info@ergunkaya.com
belge ile)
Kapsamında Bilgi Talebi”
yazılacaktır.
Güvenli Elektronik İmza İle Başvuru
Konu kısmına “Kişisel
(güvenli elektronik imza ile imzalanarak ergunkayagida@hs01.kep Verilerin Korunması Kanunu
kayıtlı elektronik posta (KEP) yoluyla
.tr
Kapsamında Bilgi Talebi”
başvurulması)
yazılacaktır.
Tarafınızca yukarıdaki kanallar vasıtasıyla haklarınıza ilişkin yazılı olarak ileteceğiniz
başvurularınız, KVK Kanununun 13.md istinaden taleplerinizin Şirketimize ulaştığı tarihten itibaren
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en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içerisinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak; işlemin
ayrıca bir maliyet gerektirmesi durumunda, Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki
ücret tarafınızdan talep edilebilecektir.
A.BAŞVURU SAHİBİ İLETİŞİM BİLGİLERİ
ADI SOYADI
TC KİMLİK NO
TELEFON
NUMARASI
E-POSTA
KEP
ADRES

B.BAŞVURU SAHİBİNİN ŞİRKETİMİZLE İLİŞKİSİ
MÜŞTERİ

Görüştüğünüz Birim/Kişi:

ÇALIŞAN

Görüştüğünüz Birim/Kişi:

ESKİ ÇALIŞAN

Çalıştığınız Yıllar:

İş
Başvurusu Paylaşılan Tarih:
/Özgeçmiş
Paylaştım
Tedarikçi/İş ortağı Çalıştığınız Firma ve Pozisyonunuz
Diğer
Açıklayınız:
Yukarıdaki size uygun olan alanı (x) ile işaretleyerek yanda istenen bilgileri doldurunuz.
C.KVKK KAPSAMINDAKİ TALEBİNİZİ DETAYLI OLARAK BELİRTİNİZ.
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D.LÜTFEN BAŞVURUNUZA
YÖNTEMİNİ SEÇİNİZ.

VERİLECEK

YANITIN

TARAFINIZA

BİLDİRİLME

ADRESİME GÖNDERİLMESİNİ İSTİYORUM
E-POSTA ADRESİME GÖNDERİLMESİNİ İSTİYORUM
ELDEN TESLİM ALMAK İSTİYORUM
KEP ADRESİME GÖNDERİLMESİNİ İSTİYORUM
İş bu başvuru formu; Şirketimiz ile olan ilişkinizi tespit ederek varsa Şirketimiz tarafından
işlenen kişisel verilerinizi eksiksiz olarak, ilgili başvurunuza doğru ve kanuni süresinde cevap
verebilmemiz için tanzim edilmiştir. Hukuka aykırı ve haksız bir şekilde veri paylaşımından
kaynaklanabilecek hukuki risklerin bertaraf edilmesi ve özellikle de kişisel verilerinizin güvenliğinin
sağlanması amacıyla, kimlik ve yetki tespiti için Şirketimiz ek evrak (nüfus cüzdanı veya sürücü
belgesi vb.) talep etme hakkını saklı tutar.
Form kapsamında iletmekte olduğunuz taleplerinize ilişkin bilgilerin doğru ve güncel
olmaması yada yetkisiz bir başvuru yapılması halinde Şirketimiz, söz konusu yanlış bilgi ya da
yetkisiz başvuru kaynaklı taleplerden dolayı herhangi bir sorumluluk kabul etmemektedir.
İş bu başvuru formunda Şirket ile paylaştığım kişisel verilerin doğru ve güncel olduğunu,
yetkisiz başvuru yapmadığımı, aksi halde söz konusu olabilecek her türlü hukuki ve/veya cezai
sorumluluğun tarafıma ait olacağını bildiğimi KABUL, BEYAN ve TAAHHÜT ederim.
İş bu başvuru formunda sağlamış olduğum bilgi ve belgelerin 6698 sayılı KVK Kanununun
13.md uyarınca yapmış olduğum başvurunun değerlendirilmesi, cevaplandırılması, başvurumun
tarafıma ulaştırılması, kimliğimin ve iletişim bilgilerimin tespiti amacıyla sınırlı olarak Şirketiniz
tarafından işlenmesine izin veriyorum.
Yukarıda belirtmiş olduğum talepler doğrultusunda, Şirketinize yapmış olduğum başvurumun
KVK Kanununun 13.md uyarınca değerlendirilerek tarafıma bilgi verilmesini rica ederim.

NOT : Bir başkası adına başvuru yapılması ve/veya başvuru sonucunun elde teslim alınabilmesi
için, başvuru yapmaya yetkili olduğunuzu gösteren ve yetkili makamlar tarafından
düzenlenmiş/onanmış belgelerin (özel yetki içeren vekaletname, veli/vasi olduğunuzu gösteren
belge,..vb) başvuru formuna eklenmesi gerekmektedir.

BAŞVURU SAHİBİNİN (KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN)
ADI SOYADI
TARİH
İMZA
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