VERİ SORUMLUSUNA BAŞVURU FORMU
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca, kişisel veri sahipleri, “Kişisel
verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel
verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde
veya yurt dışında kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerinin eksik veya yanlış
işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin
aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, Kanun’un ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun
olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel
verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin
aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler
vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, kişisel verilerin
kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması durumunda zararın giderilmesini talep
etme” haklarını kullanmak ile ilgili taleplerini, yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği
diğer yöntemlerle 1 BERRMAK MAKİNA TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ iletir.
Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit etmeye yarayan gerekli bilgiler ile
Kanun’un 11. maddesinde belirtilen haklardan kullanmak istediğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı
içeren talebinizi aşağıda yer alan başvuru formunu doldurarak, formun imzalı bir nüshasını, “İkitelli
OSB. Başakşehir Sanayi Sitesi İş Merkezi Kat: 2 No: 14-15-16 Başakşehir İSTANBUL” adresine, bizzat
elden iletebilir, noter kanalıyla veya Kanun’da belirtilen diğer yöntemler ile gönderebilirsiniz. Kişisel
veri sahibi adına 3. kişiler tarafından firmamıza yapılacak başvurularda, aşağıda yer alan Başvuru
Formunun doldurulması ile birlikte konuya ilişkin olarak düzenlenmiş vekâletnamenin, işbu Başvuru
Formu ile birlikte bir suretinin firmamıza ibraz edilmesi gerekmektedir.
1. Kişisel Veri Sahibinin Kimlik ve İletişim Bilgileri
İşbu Başvuru Formu, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. ve 13. maddeleri uyarınca
yapılacak başvuruları ivedilikle, etkin ve kapsamlı bir şekilde talebiniz doğrultusunda
değerlendirebilmek ve yasal süresi içerisinde çözümleyebilmek adına, veri sorumlusu sıfatıyla firmamız
tarafından hazırlanmıştır. Firmamızın veri güvenliğini sağlamaya yönelik, kimlik ve yetki tespiti
yapabilmek amacıyla ek bilgi, belge ve evrak (Örneğin, nüfus cüzdanı veya sürücü belgesi sureti vb.)
talep etme hakkını saklı tutar. Lütfen, işbu Başvuru Formu kapsamında firmaya ilettiğiniz bilgilerin
doğru ve güncel olmasına dikkat ediniz. Firmamız, işbu Başvuru Formu içeriğinde yanlış veya eksik
bilgi verilmesi ya da yetkisiz bir başvuru yapılması halinde söz konusu yanlış veya eksik bilgiden ya da
yetkisiz başvurudan kaynaklı taleplerden dolayı herhangi bir sorumluluk kabul etmemektedir.

10.03.2018 tarih ve 30356 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları
Hakkında Tebliğ” uyarınca; veri sahipleri, başvuru taleplerini, yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli
elektronik imza, mobil imza ya da veri sahibi tarafından Firmaya daha önce bildirilen ve firmanın sisteminde kayıtlı bulunan
elektronik posta adresini kullanmak suretiyle veya başvuru amacına yönelik geliştirilmiş bir yazılım ya da uygulama vasıtasıyla
firmaya iletir.
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BAŞVURU SAHİBİNİN İLETİŞİM BİLGİLERİ:

T.C. Kimlik Numarası/Pasaport Numarası:

Adı/ Soyadı:

Telefon numarası/Faks numarası:

Elektronik posta adresi:

Adresi:

ŞİRKETİMİZ İLE OLAN İLİŞKİNİZ:
Müşteri

(Firma Adı: ………………………)

İş / Çözüm Ortağı

(Firma Adı: ……………………….)

Danışman

(Firma Adı: ……………………….)

Çalışan Adayı

(Başvuru Tarihi: ………………..)

Üçüncü Taraf Firma Çalışanı

(Firma&Pozisyon: ……………..)

Eski Çalışan (Çalışılan Yıllar: …………………)

Çalışan

Ziyaretçi

(Ziyaret Tarihi: ………………….)

Diğer

(Açıklayınız: …………………………………………………………………………………………………………………………………)

2. Kişisel Veri Sahibinin Talepleri
No
1

Talep Konusu
Şirketinizin hakkımda kişisel veri işleyip işlemediğini öğrenmek istiyorum.

2

Eğer şirketiniz hakkımda kişisel veri işliyorsa bu veri işleme faaliyetleri hakkında bilgi talep ediyorum.
(Kişisel Verilerin Korunması Kanunu m.11/1(c))

Seçiminiz

3

Eğer kişisel verilerim yurtiçinde veya yurtdışında üçüncü kişilere aktarılıyorsa, bu üçüncü kişileri bilmek
istiyorum. (Kişisel Verilerin Korunması Kanunu m.11/1 (ç) )

4

Kişisel verilerimin eksik veya yanlış işlendiği düşünüyorum ve bunların düzeltilmesini istiyorum.
Düzeltilmesini istediğiniz kişisel verinizi aşağıdaki "3 numaralı başlıktaki kutucuğa" yazarak doğru ve
tamamlayıcı bilgileri gösteren belgeleri ek olarak gönderiniz. (Nüfus cüzdanı fotokopisi, ikametgâh,
vb) (Kişisel Verilerin Korunması Kanunu m.11/1 (d))
Kişisel verilerimin kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen,
işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalktığını düşünüyorum ve bu çerçevede kişisel verilerimin
silinmesini talep ediyorum. (Kişisel Verilerin Korunması Kanunu m 11/1 (e) )
Eksik ve yanlış işlendiğini düşündüğüm kişisel verilerimin (Talep No 4) aktarıldığı üçüncü kişiler
nezdinde de düzeltilmesini istiyorum. Düzeltilmesini istediğiniz kişisel verinizi "3 numaralı başlıktaki
kutucuğa" yazarak doğru ve tamamlayıcı bilgileri gösteren belgeleri ek olarak gönderiniz. (Nüfus
cüzdanı fotokopisi, ikametgâh, vb) (Kişisel Verilerin Korunması Kanunu m 11/1 (f))
Kişisel verilerimin kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen,
işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalktığını düşünüyorum (Talep No 5) ve bu çerçevede
kişisel verilerimin aktarıldığı üçüncü kişiler nezdinde de silinmesini talep ediyorum.
(Kişisel Verilerin Korunması Kanunu m 11/1 (e) ve (f))
Şirketiniz tarafından işlenen kişisel verilerimin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz
edildiğini ve bu analiz neticesinde şahsım aleyhine bir sonuç doğduğunu düşünüyorum. Bu sonuca
itiraz ediyorum. Aleyhinize olduğunu düşündüğünüz analiz sonucunu "3 numaralı başlıktaki
kutucuğa" yazarak itirazınızı destekleyen belgeleri ek olarak gönderiniz. (Kişisel Verilerin Korunması
Kanunu m 11/1 (g) )
Kişisel verilerimin kanuna aykırı işlenmesi nedeniyle zarara uğradım. Bu zararın tazminini talep
ediyorum. Kanuna aykırılığa konu olan hususu "3 numaralı başlıktaki kutucuğa" yazarak destekleyici
belgeleri ek olarak gönderiniz. (Mahkeme kararı, Kurul kararı, Maddi zararın tutarını gösteren
belgeler, vb) (Kişisel Verilerin Korunması Kanunu m 11/1 (h) )
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3. Talep Hakkında Açıklama
(Lütfen Kanun kapsamındaki talebinizi ve talebinize konu olan kişisel verileri detaylı olarak belirtiniz.)

4. Ekler

10.03.2018 tarih ve 30356 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları
Hakkında Tebliğ” uyarınca, veri sahiplerinin başvurusuna yazılı olarak cevap verilecekse, on sayfaya kadar ücret alınmaz. On
sayfanın üzerindeki her sayfa için 1 Türk Lirası işlem ücreti alınabilir. Başvuruya cevabın CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında
verilmesi halinde firma tarafından talep edilebilecek ücret kayıt ortamının maliyetini geçemez.
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5. Yanıt Bildirme Yöntemi
(Lütfen başvurunuza vereceğimiz yanıtın tarafınıza bildirilme yöntemini seçiniz.)

Adresime gönderilmesini istiyorum.

E-posta adresime gönderilmesini istiyorum.

Elden teslim almak istiyorum. (Vekaleten teslim alınması durumunda noter tasdikli vekaletname olması
gerekmektedir.

Kişisel Veri Sahibi / Başkası Adına Başvuruda Bulunan Kişi
Tarih

Adı Soyadı

İmza

* 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) kapsamında; firmamıza verilen belge, kişisel
veri ve bilgilerin; personelimiz, resmi kurum ve kuruluşlar, hizmet sağlayıcılarımız ve sizin adınıza
doğrudan ve/veya dolaylı işlem yapan kuruluş ve kişilerle, tarafınızla yapılan iş, işlem ve sözleşmelerin
ifası ve hizmetin verilebilmesi amacı için gerekmesi halinde, gerektiği kadarıyla paylaşılacağını bildiririz.
Belirtilen gerçek ve tüzel kişiler haricinde tüm 3. Kişilere karşı iş bu dokümanın içeriği veri ve bilgiler
6698 sayılı yasa kapsamında koruma altındadır.

