
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI İLE İLGİLİ TALEP FORMU 

1. Kimlik ve İletişim Bilgileri 

Ad Soyad                      : 

T.C. Kimlik Numarası  : 

Telefon Numarası      : 

Adres                           : 

E-posta Adresi           : 

Şirketimiz ile İlişkiniz : 

                      Çalışan                   Eski Çalışan                     İş Ortağı 

                     Müşteri                   Bayi                                  Ziyaretçi               Diğer (………………) 

 

Başvuru sonucu aşağıdaki yöntemlerden hangisi ile tarafınıza iletilsin 

        Adresime gönderilmesini istiyorum. 

       E-posta adresime gönderilmesini istiyorum. 

       Elden teslim almak istiyorum. 

 

2. KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN KULLANACAĞI HAKKIN AYRINTISINA İLİŞKİN BİLGİLER 

2.1.  Lütfen KVKK kapsamındaki talebinizi ayrıntılı olarak yazınız: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2.2. Başvurunuza ilişkin dayanak belge varsa yazınız. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. BEYAN VE BİLGİLENDİRME 

İşbu başvuru formu, şirketimiz ile olan ilişkinizi tespit ederek, varsa, şirketimiz tarafından işlenen kişisel 

verilerinizi belirleyerek, ilgili başvurunuza kanuni süre içerisinde cevap verilebilmesi için düzenlenmiştir. 

Hukuka aykırı ve haksız şekilde veri paylaşımından kaynaklanabilecek hukuki risklerin bertaraf edilmesi 

ve özellikle kişisel verilerinizin güvenliğinin sağlanması amacıyla, kimlik ve yetki tespiti için şirketimiz ek 

evrak ve bilgiler (Nüfus cüzdanı veya sürücü belgesi sureti vb.) talep etme hakkını saklı tutar. Başvuru 

formu kapsamında belirtiğiniz taleplerinize ilişkin bilgilerin doğru ve güncel olmamasından kaynaklı 

taleplerden dolayı sorumluluk kabul etmemektedir. 

4. BAŞVURU SAHİBİNİN BEYANI 

İşbu başvuru formu, Şirketiniz ile olan ilişkimi tespit ederek ve varsa, Şirketiniz tarafından işlenen kişisel 

verilerimi eksiksiz olarak belirleyerek ilgili başvuruma 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 verilerimin güvenliğinin sağlanması amacıyla, kimlik ve yetki 

tespiti için Şirketiniz tarafından ek evrak ve malumat (Nüfus cüzdanı veya sürücü belgesi sureti vb.) talep 

etme hakkı bulunduğunu kabul, beyan ve taahhüt ederim. Form kapsamında iletmekte olduğum 

taleplerime ilişkin bilgilerin doğru ve güncel olmaması ya da yetkisiz bir başvuru yapılması halinde 

Şirketinizin, söz konusu yanlış bilgi ya da yetkisiz başvuru kaynaklı taleplerden dolayı mesuliyet kabul 

etmediğini bildiğini kabul, beyan ve taahhüt ederim. Hukuka aykırı, yanıltıcı veya yanlış başvurulardan 

doğan tüm sorumluluk tarafıma aittir. 

 

Adı Soyadı : 

Başvuru Tarihi : 

İmza: 


