AYANER BiLi�iM TEKNOLOJiLERi VE YONETiM DANl�MANLIGI CEYHUN ORHON
www.webseldonusum.com KVKK BiLGi BAŞVURU FORMU

GENEL ACIKLAMALAR
6698 Say1h Ki�isel Verilerin Korunmas1 Kanunu'nda ("KVK Kanunu") ilgili ki�i olarak tan1mlanan ki�isel
veri sahiplerine ("Bundan sonra "Ba�vuru Sahibi" olarak an1lacaktir), KVK Kanunu'un ll'inci
maddesinde ki�isel verilerinin i�lenmesine ili�kin birtak1m taleplerde bulunma hakk1 tanmmI�tIr.
KVK Kanunu'nun 13'unci.i maddesinin birinci f1kras1 uyarmca; veri sorumlusu olan $irketimize bu
haklara ili�kin olarak yap1lacak ba�vurularm yaz1h olarak veya Ki�isel Verilerin Korunmas1 Kurulu
("Kurul") tarafmdan belirlenen diger yontemlerle taraf1m1za iletilmesi gerekmektedir.
Bu �en;evede "yaz1h" olarak $irketimize yap1lacak ba�vurular, i�bu formun �1kt1s1 ahnarak;
• Ba�vuru Sahibi'nin �ahsen ba�vurusu ile,
• Noter vas1tas1yla,
• Ba�vuru Sahibi'nce 5070 Say1h Elektronik imza Kanununda tanimh olan "guvenli elektronik imza" ile
imzalanarak $irket kay1th elektronik pasta adresine gonderilmek suretiyle,
taraf1m1za iletilebilecektir.
A�ag1da, yaz1h ba�vurularm ne �ekilde taraf1m1za ula�tmlacagma ili�kin yaz1h ba�vuru kanallan
ozelinde bilgiler verilmektedir.
Ba�vuru Yontemi

Ba�vurunun Yap1lacag1 Adres

Ba�vuru Gonderiminde
Belirtilecek Bilgi

(Ba�vuru
$ahsen
Ba�vuru
bizzat
gelerek
sahibinin
kimligini tevsik edici beige ile
ba�vurmas1)

Esentepe Mh. Keskin Kalem Sk. Zarfm uzerine "Ki�isel Verilerin
Arya Plaza No:17 K:1 D:2/A
KorunmasI Kanunu Kapsammda
$i�li/istanbul
Bilgi Talebi" yaz1lacakt1r.

Noter vas1tas1yla tebligat

Esentepe Mh. Keskin Kalem Sk. Tebligat
"Ki�isel
zarfma
Arya Plaza No:17 K:1 D:2/A
Verilerin Korunmas1 Kanunu
$i�li/istanbul
Bilgi
Talebi"
Kapsammda
yaz1lacakt1r

"Güvenli elektronik imza" bilgi@webseldonusum.com
ile imzalanarak KURUMSAL
Mail adresimize gönderim
sağlayabilirsiniz

E-posta'nm konu
k1smma
"Ki�isel Verilerin KorunmasI
Kanunu
Bilgi
Talebi"
yaz1lacakt1r.

Ayrıca, Kurul’un belirleyeceği diğer yöntemler duyurulduktan sonra bu yöntemler üzerinden de
başvuruların ne şekilde alınacağı Şirketimizce duyurulacaktır. Tarafımıza iletilmiş olan başvurularınız
KVK Kanunu’nun 13’üncü maddesinin 2’inci fıkrası gereğince, talebin niteliğine göre talebinizin bizlere
ulaştığı tarihten itibaren otuz gün içinde yanıtlandırılacaktır. Yanıtlarımız ilgili KVK Kanunu’nun 13’üncü
maddesi hükmü gereğince yazılı veya elektronik ortamdan tarafınıza ulaştırılacaktır.

A. Başvuru Sahibi iletişim bilgileri:

İsim

Soy isim

TC Kimlik Numarası

Telefon Numarası

E – posta
(Belirtmeniz halinde
size daha hızlı yanıt
verebileceğiz.)

Adres

B. Lütfen Şirketimiz ile olan ilişkinizi belirtiniz. (Müşteri, iş ortağı, çalışan adayı, eski çalışan, üçüncü
taraf firma çalışanı, hissedar gibi)
☐İş ortağı
☐Müşteri
☐Diğer: ……………………………………………………..
☐Ziyaretçi
Şirketimiz
içerisinde
iletişimde
olduğunuz
Birim:………………….…………………………………………………………
Konu:……………………………………..…………………………………….……………...……………………………………………

Şirketimiz, söz konusu yanlış bilgi ya da yetkisiz başvuru kaynaklı taleplerden dolayı mesuliyet kabul
etmemektedir.
Başvuru Sahibi (Kişisel Veri Sahibi)
Adı Soyadı :
Başvuru Tarihi :
İmza :

