6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA
VERİ SORUMLUSUNA
BAŞVURU FORMU

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”), kişisel verisi işlenen gerçek
kişilerin (“İlgili Kişi”), işlenen kişisel verileri ile ilgili olarak veri sorumlusuna başvurarak
Kanun’ un 11.maddesinde tanıdığı bilgi alma hakkının kullanılabilmesi için, ilgili kişinin; veri
sorumlusuna yazılı olarak veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu (‘’Kurul’’) tarafından
belirlenecek diğer bir yöntemle başvuracağını belirtmiştir.
Bu doğrultuda, veri sorumlusu olarak bize başvuru yapabilmeniz hazırlamış olduğumuz işbu
form vasıtası ile Kanun’ un 11. maddesinde yer alan haklarınızı kullanabilirsiniz. İlgili kişi
olarak başvuru yapabilmeniz için;
Var ise şahsi
KEP

kayıtlı

e-Posta (KEP)

adresini

kullanarak, şirketimizin

adresine bir e-posta gönderebilir,

İşbu formun çıktısını aldıktan sonra fiziki olarak doldurup el yazısı ile imzalayarak
şirketimize doğrudan başvuru yapabilir,
Noter aracılığı ile tebligat yaparak başvuru yapabilirsiniz.

Başvuru Yöntemi

Şahsen Başvuru

Noter vasıtasıyla
tebligat

Başvuru
Gönderiminde
Belirtilecek Bilgi
Orhanlı Mahallesi, İrfan Caddesi, Zarf üzerine “Kişisel
No:14
Verilerin Korunması
Tuzla, İstanbul, TR
Kanunu Kapsamında Bilgi
Talebi” yazılmalıdır.
Başvurunun Yapılacağı Adres

Zarf üzerine “Kişisel
Orhanlı Mahallesi, İrfan Caddesi, Verilerin Korunması
No:14
Kanunu Kapsamında Bilgi
Tuzla, İstanbul, Türkiye
Talebi” yazılmalıdır.
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KEP adresi vasıtası ile
güvenli elektronik imza
ile

interorman@hs01.kep.tr

E-posta’nın konu
kısmına “Kişisel Verilerin
Korunması Kanunu Bilgi
Talebi” yazılmalıdır.

İlerleyen süreçte mevzuatın değişmesi veya Kurul’ un yeni bir başvuru vasıtası
belirlemesi durumunda, bu başvuru yöntemi de işbu forma eklenecektir.

Yapacağınız başvurular ile ilgili olarak;
Kanun’ un 13’üncü maddesinin 2’inci fıkrası gereğince, talebin niteliğine göre talebin
tarafımıza ulaştığı tarihten itibaren en geç otuz (30) gün içinde ücretsiz olarak
yanıtlandırılacaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kurul
tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınabilecektir. Yanıtlarımız, Kanun’ un 13’üncü
maddesi hükmü gereğince yazılı veya elektronik ortamdan tarafınıza ulaştırılacaktır.
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A.

İlgili Kişi (Başvuru Sahibi) Kimlik ve İletişim Bilgileri
İsim:
Soy İsim:
TC Kimlik Numarası:
Telefon Numarası:
E-posta:
Adres:

B.

Lütfen Şirketimiz ile olan ilişkinizi belirtiniz:
☐ Müşteri

☐ İş

☐ Ziyaretçi

☐ Diğer

Ortağı
:

Şirketimiz içerisinde iletişimde olduğunuz birim:

C.

Talep Konusu:
(Talep konunuzu açıkça belirtmenizi ve varsa ilgili belgeleri de başvurunuza eklemenizi
rica ederiz.)

D.

Başvuranın;
Adı-Soyadı:
Başvuru Tarihi:
İmzası:
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