VERİ SAHİBİ BAŞVURU FORMU
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVK Kanunu”) 11. maddesinde sayılan
haklarınız kapsamındaki taleplerinizi, KVK Kanunu’nun 13’üncü maddesi ile Veri Sorumlusuna
Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’in 5’inci maddesi gereğince, işbu formu doldurmak
suretiyle, aşağıda yer verilen başvuru yöntemlerinden biriyle Şirketimize iletebilirsiniz.
Adı – Soyadı:
T.C. Kimlik No:
Vergi Kimlik No:
E-posta Adresi:
Telefon Numarası:
Adres:
Hesap No:
Şirketimiz ile Olan
İlişki

Kullanılması Talep
Edilen Hak (lütfen
listeden seçiminizi
yapınız)

Müşteri/Müşteri
Yetkilisi/Müşteri
Hissedarı
Ziyaretçi

İş Ortağı/ İş Ortağı
Tedarikçi/Tedarikçi
Yetkilisi /İş Ortağı
Yetkilisi/Tedarikçi Hissedarı
Hissedarı
Tedarikçi/İş Ortağı
Çalışan Adayı
Çalışanı
Eski Çalışan
Diğer:………………..
Bağlı olduğunuz tüzel kişilik unvanı (varsa): ……………………………………………..
(1) Kişisel veri 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) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri
bilme
(5) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların
düzeltilmesini isteme
(6) Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme
(7) Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi ya da yok edilmesi halinde bu
işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme
(8) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi
suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme
(9) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması
hâlinde zararın giderilmesini talep etme

Lütfen KVK Kanunu
kapsamındaki
talebinizi detaylı
olarak belirtiniz.

Yanıt için İletişim
Tercihinizi
İşaretleyeniz:

Posta

Elden Teslim
(vekaleten teslim alınması
durumunda Noter tasdikli
vekaletname ya da yetki
belgesinin ibrazı
gerekmektedir.)

KEP

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. Başvuruza verilecek yazılı cevabın 10 sayfanın üzerinde olması halinde, 10 sayfayı
geçen her sayfa başına mevzuat uyarınca belirlenen tutarda ücret alınabilir. Ayrıca cevabın
CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde ise buna ilişlin işlem ücretleri tarafınızdan
talep edilebilecektir.
BAŞVURU YÖNTEMLERİ:
Yazılı Olarak
Islak imzalı
Başvuru
şahsen başvuru
veya Noter
vasıtasıyla
Kayıtlı
Kayıtlı elektronik
Elektronik
posta (KEP)
Posta (KEP)
adresi ile
Yoluyla
Güvenli
Güvenli
Elektronik İmza elektronik imza
veyahut Mobil
veyahut mobil
İmza Yoluyla
imza ile
imzalanmış
olması suretiyle

Hürriyet Mah. Dr. Cemil Bengü Zarfın üzerine “Kişisel
Cad. No:1 Kağıthane/İstanbul Verilerin Korunması
Kanunu Kapsamında
Bilgi Talebi” yazılacaktır.
ckbogazici.evrak@hs02.kep.tr E-postanın konu
kısmına “Kişisel Verilerin
Korunması Kanunu Bilgi
Talebi” yazılacaktır.
kvk@ckbogazici.com.tr
E-postanın konu
kısmına “Kişisel Verilerin
Korunması Kanunu Bilgi
Talebi” yazılacaktır.

Başvuruda Bulunan İlgili Kişi (Veri Sahibi)
Adı Soyadı:
Başvuru Tarihi:
İmza:

