BİLGİ EDİNME
BAŞVURU FORMU
Başvuru sahibi, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun'un 13/1. maddesi uyarınca 11/1. madde gereği
kişisel verisi işlenen kişinin talep edebileceği hakları ile ilgili bilgi edinme ve talepleri ile ilgili başvuruları;
Yazılı olarak aşağıdaki şekillerde yahut KVK Kurulunun belirleyeceği diğer yöntemlerle yapılabilecektir. KVK Kurulunca diğer
başvuru yöntemleri belirlendiğinde bu yöntemlerde bilahare duyurulacaktır.
Bu aşamada KVK madde 13/1 gereği başvurular yazılı olarak aşağıdaki yöntemlerle yapılacak olup 13/2 gereği en kısa
sürede ve en geç 30 gün içinde ücretsiz olarak cevaplandırılacaktır. İşlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde kurul
tarafından belirlenen ücret talep edilecektir.
Bu başvuru formu ile şirketimiz ile aranızdaki ilişki ve varsa işlenen kişisel verileriniz eksiksiz olarak tespit edilip doğru ve
kanuni süresinde cevaplandırılabilmesi için hazırlanmıştır. KVK güvenliğinizin sağlanması ve özellikle hukuka aykırı veri
paylaşımının engellenmesi için şirketimiz nüfus cüzdanı, ehliyet vb. Başvuru sahibinin doğruluğunu tespit için ilave evrak
talep etme yetkisini saklı tutmaktadır. Taleplerinizle ilgili başvurunuzda verilen bilgilerin doğru yahut güncel olmaması yada
yetkisiz başvuru halinde şirketimiz sorumluluk kabul etmemektedir.
Başvurunuz yazılı olarak cevaplanacak olup hangi yöntemle cevaplanmasını talep ettiğiniz (Adresinize
gönderilmesi, e-posta adresinize gönderilmesi, elden teslim) açıkça belirtilmelidir.
Başvuru Yöntemleri;
1- Başvuru sahibinin şahsi başvurusu,
2- Noter kanalı ile başvuru,
3- Güvenli elektronik imza ile başvuru,

BAŞVURU YÖNTEMİ
BAŞVURU ADRESİ
Şahsi başvuru,
Şişhane Yokuşu Demirören Han No:2
Başvuru sahibince veri Azapkapı-BEYOĞLU/İSTANBUL
adresinde bizzat başvuru
Noter kanalıyla başvuru Şişhane Yokuşu Demirören Han No:2
Azapkapı-BEYOĞLU/İSTANBUL
(KEP) Güvenli Elektronik milangazlpgdagitim@hs03.kep.tr
İmza ile başvuru

KVK 13/1 gereği talep konusu yazılacaktır

KVK 13/1 gereği talep konusu yazılacaktır
KVK 13/1 gereği talep konusu yazılacaktır

Başvuru Sahibi İletişim Bilgileri;

Adı:
Soyadı:
TC Kimlik Nosu:
Tel:
E-posta:
Adres:
Başvurunuzun gerekçesi ve yanıtlanmasını istediğiniz yöntem:
Şirketimizle ilginiz
:.................................
Şirketimizdeki ilgili birim
:.................................
Başvuru Konusu
:.................................
Başvurunuzun cevaplanma yöntemi:......................
6698 sayılı KVK hakkında kanun 11/ 1 maddesi kapsamındaki talebinizi ayrıntılı olarak belirtiniz:

........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
KVK sahibi-Başvuran
Adı
:
Soyası :
Başvuru Tarihi:
İmza :

