Talep No

TALEP KONUSU

1

Şirketinizin hakkımda kişisel veri işleyip işlemediğini öğrenmek
istiyorum.

2

Eğer Şirketiniz hakkımda kişisel veri işliyorsa bu veri işleme faaliyetleri
hakkında bilgi talep ediyorum. KVK Kanunu md.11/1(c)

3

Eğer Şirketiniz hakkımda kişisel veri işliyorsa bunların işlenme amacını
ve işleme amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenmek
istiyorum.KVK Kanunu md.11/1(ç)

4

Eğer kişisel verilerim yurtiçinde veya yurtdışında üçüncü kişilere
aktarılıyorsa , bu üçüncü kişilerin kim olduklarını bilmek istiyorum. KVK
Kanunu Md.11/1(d)

5

6

Kişisel verilerimin eksik veya yanlış işlendiğini düşünüyorum ve bunların
düzeltlmesini istiyorum. Düzeltilmesini istediğiniz kişisel verilerinizi "Talebiniz"
alanına yazarak doğru ve tamamlayıcı bilgilere ait belgeleri işbu evrakın eki olarak
sununuz. (Nüfus Cüzdanı fotokopisi, ikametgah , gibi.) KVK Kanunu md11/1(e)

Kişisel verilerimin kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olark
işlenmiş olmasına rağmen,işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan
kaltığını düşünüyorum ve bu çerçevede kişisel verilerimin ;
a)
silinmesini
talep
ediyorum;
b) Anonim hale getirilmesini talep ediyorum. KVK Kanunu md.11/1(f)
Eksik ve ya yanlış işlendiğini düşündüğüm kişisel verilerimin (Talep No5)
aktarıldığı üçüncü kişiler nezlinde de düzeltilmesini istiyorum .

7

8

TALEBİNİZ

Belgeleri Belirtiniz;

a)

b)
Belgeleri Belirtiniz;

Düzeltilmesini istediğiniz kişisel verilerinizi "Talebiniz" alanına yazarak doğru ve
tamamlayıcı bilgilere ait belgeleri işbu evrakın eki olarak sununuz. (Nüfus Cüzdanı
fotokopisi, ikametgah , gibi.) KVK Kanunu md11/1(f)

Kişisel verilerin kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak (Sadece Bir Kutu)
işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan
kalktığını düşünüyorum.(Talep No6) ve bu nedenle verilerimin
a)
aktarıldığı
üçüncü
kişiler
nezlinde
de;
a)
Silinmesini
talep
ediyorum
.
b) Anonim hale getirilmesini talep ediyorum. KVK Kanunu md.11/1(f)
b)

9

10

11

Şirketiniz tarafından işlenen kişisel verilerimin münhasran otomatik
sistemler ile analiz edildiğini ve bu analiz sonucunda aleyhimde sonuç
doğurduğunu
düşünüyorum.
Bu
sonuca
itiraz
ediyorum. Analiz sonucu ortaya
Aleyhnize olduğunu düşündüğünüz sonucunu "Talebiniz" alanına çıkan veri;
işaretleyip yazınız ve bu evrakları ek olarak sununuz. KVKK Kanunu md11/1(g)
Kişisel verilerimin kanuna aykırı işlenmesi nedeniyle zarara uğradım. Bu
zararın tazminini talep ediyorum.Kanuna aykırılığa konu olan hususu
"Talepler" alanına yazınız ve destekleyici belgeleri ek olarak sununuz.
(mahkeme kararı , Kurul kararı, öaddi zararın tutarını gösteren
belgeler,vb.) KVK Kanunu md11/1(h)

Kanuna aykırılığa
konu olan husus;
Lütfen Arpaş ile olan ilişkinizi aşağıdaki numaralandırılmış Yan tarafta belirtilen
seçeneklerden birisini seçerek yan taraftaki kutucuğa yazınız. [1] numaralardan birini
Çalışan [2] Çalşıan adayı (iş Başvurusu [3] Üçüncü Kişi Firma Çalışanı [4]
girin:
Eski Çalışan [5] Danışman [6] İş Ortağı [7] Ziyaretçi [8]Diğer (Lütfen
Belirtiniz).......................

Yukarıda belirttiğim taleplerim doğrultusunda , Şirketinize yapmış olduğum başvurumun Kanun'un
13'üncü maddesi gereğince değerlendirilerek tarafıma bilgi verilmesini rica ederim. …./…/20…

İşbu başvuru formu ; Şirketimiz ile olan ilişkinizin tespit edilmesi , varsa Şirketimiz tarafından işlenen
kişisel verilerinizin belirlenmesi ile ilgili başvurunuza doğru ve yasal süresinde cevap verilebilmesi için
düzenlenmiştir. Şirketimiz kişisel verilerin paylaşımından kaynaklanabilecek hukuki riskleri bertaraf
etmek ve özellikle kişisel verilerinizin güvenliğinin sağlanması amacıyla, kimlik ve yetki tespiti için ek
evrak ve malumat (Nüfus Cüzdanı Örneği, Sürücü Belgesi fotokopisi,vb.) isteme hakkını saklı tutar.
İşbu form kapsamında iletmekte olduğunuz taleplerinize ilişkin bilgilerin doğru ve güncel olmaması ya
da yetkisiz kişiler tarafından başvuru yapılmas halinde Şirketimiz, söz konusu yanlış bilgi ya da yetkisiz
başvurulardan kaynaklı taleplerden ötürü mesuliyet kabul etmemektedir.
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