
 
 
 
 
 
 
 

KİŞİSELVERİ SAHİPLERİNE MAHSUS  
BAŞVURU FORMU HAKKINDA  

AYDINLATMA 
 
 

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11.maddesi kapsamındaki haklarınızı 
kullanabilmeniz amacıyla işbu form Şirketimizce hazırlanmış ve kullanımınıza sunulmuştur. 

İşbu form kapsamında yaptığınız başvurunuz ile başvurunuza Şirketimizce vermiş olduğumuz 
cevap, savunma haklarımız ve başvurularla ilgili sistem oluşturmak ve sistem yönetimi 
amacıyla veri kayıt ortamlarımızda işlenebilecektir. Aynı nedenlerle, veri işleyen iş 
ortaklarımızla,  KVKK ile ilgili yetkili makamlarla ve ayrıca adli makamlarla 
paylaşılabilecektir. 

Kişisel verilerinizle ilgili kapsamda yapmış olduğunuz başvurunuzu imzalı ve yazılı olarak 
tebliğ suretiyle veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil 
imza ya da tarafınızdan Şirketimize işbu başvurudan önce bildirdiğiniz ve kayıtlarımızda var 
olan elektronik posta adresinizi kullanarak Şirketimize, şahsen, başvuruda bulunabilirsiniz. 
Başvurularınızın net ve anlaşılır olması ve eksiklik içermemesi gerekir. Şirketimiz, talebinizin 
niteliğine ve kullandığınız başvuru yönteminize göre, başvurunun size ait olup olmadığının 
belirlenmesi ve haklarınızı muhafaza amacıyla ek doğrulamalar isteyebilir/yapabilir. 

Şirketimiz, yazılı başvurunuzun tebliğinden itibaren en geç 30 gün içerisinde cevap 
verecektir. Şirketimiz, diğer başvuru yöntemlerinize, başvurunuzun tarafımıza ulaştığı tarihten 
itibaren en geç 30 gün içerisinde cevap verecektir.  

Şirketimiz, başvurunuza yazılı olarak veya elektronik ortamda cevap verebilecektir.  
Tarafınızdan gelen başvuruya Şirketimizce yazılı şekilde cevap hazırlanmasının uygun 
görülmesi halinde, cevap metni on sayfayı aştığında, aşan her bir sayfa için sizden ilgili 
tebliğde ifade edilen ücreti istemek zorunda olacağımızı bildiririz. 

 

DİKKAT! 

Form, bir sonraki sayfada yer almaktadır 

 

 

 

 



KİŞİSELVERİ SAHİPLERİ’NE MAHSUS 
BAŞVURU FORMU 

1.BAŞVURUCUNUN BİLGİLERİ: 

Adı - Soyadı:…………………………………………………………………………………. 

Kanuni Temsilci Adı-Soyadı:………………………………………………………………. 

2.BAŞVURUCUNUN VERİ SORUMLUSU İLE İLİŞKİSİ: 

 Şirketinizle Olan İlişkim: 

☐ Mağaza Müşterisi 

☐ Tüzel Kişi- Şahış Şirketi Müşteri Yetkilisi 

Firma ve pozisyon:…………………………………………………………………………… 

☐İnternet Mağaza Müşterisi 

☐ Tedarikçi Firma 

Firma ve pozisyon:…………………………………………………………………………… 

☐ Çalışan 

İlgili Birim:…………………………………….…….……………………………………… 

☐ Eski Çalışan 

Çalıştığım Yıllar : ……………………………….…………………………………………. 

☐ Çalışan Adayı 

Tarih : ………………………….…………………………………………………………….. 

☐ Üçüncü Kişi Firma Çalışanı 

Firma ve pozisyon:…………………………………………………………………..……… 

☐ Diğer: ……………………………………………………………………..…………….. 

3.İSTEM: 

3.1.İstem:…………………………………………………………………………………… 

3.2.İstem konusuna ilişkin bilgi ve belgeler:………………………………………………. 

4.BAŞVURUCUNUN TAAHHÜDÜ: 

İşbu başvuruyu yapmaya yasal olarak yetkili olduğumu, başvurudaki tüm bilgi ve belgelerin doğru olduğunu, ayrıca da yanıltıcı ve yanlış 
olmadığını, yetkisiz bir şekilde başvuru yaparak kanuna aykırı veya haksız bir şekilde kişisel verilere dair bilgilerin paylaşılmasına neden 
olursam Şirketinizin ve  başkaca ilgili tüm kişilerin zararlarından sorumlu olacağımı beyan, kabul ve taahhüt ederim. 

BAŞVURUCUNUN                          : 

Adı Soyadı                                          :………………………………………………………. 

T.C. kimlik numarası                          :………………………………………………………. 

Yabancı ise uyruğu                             :………………………………………………………. 

Yabancılarda pasaport numarası         :………………………………………………………. 

Yabancılarda Kimlik numarası           :………………………………………………………. 

Adres                                                   :………………………………………………………. 

Elektronik posta adresi, KEP adresi   :………………………………………………………. 

Telefon                                                :……………………………………………………… 

İmza                                                    :……………………………………………………… 


