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6698 Sayılı
S
Kişise
el Verilerin
n Korunması Kanunu (KVKK) U
Uyarınca
Kişis
sel Veri Sa
ahiplerine Tanınan H
Hakların Kullanımın
K
na İlişkin B
Başvuru Formu
F
1. Başv
vuru Yönttemi
KVKK’d
de sayılan
n haklarınız
z kapsam ındaki tale
eplerinizle ilgili başvuurunuzu, bu
b form
aracılığ
ğıyla aşağıdaki yönte
emlerden b
biriyle şirke
etimize ilete
ebilirsiniz.
Şahsen
n veya Noter
N
Aracılığıyla Tebligat yoluyla yapılaca k başvurrularda;
Başvurru formunu
u doldurup
p imzalad ıktan sonra zarfının
n/tebligatınn üzerine “Kişisel
Verileriin Korunma
ası Kanunu Kapsam
mında Başv
vuru” yazarak Kavacıkk Mahalles
si Ertürk
Sokak No:4 Onatt Plaza Ka
at:1, 34810
0 Beykoz / İSTANBUL adresinee başvurab
bilirsiniz.
Şahsen
n yapılacakk başvurula
arda, başvvuru sahibinin kimliğin
ni belgelem
mesi zorun
nludur.
Elektro
onik Posta yoluyla başvurullarda; Baş
şvuru form
munu dolduurup imzaladıktan
sonra iletisim@da
atasistem.com.tr adrresine e-po
osta gönde
erebilirsinizz. E-postan
nın konu
kısmına
a “Kişisel Verilerin
V
Ko
orunması K
Kanunu Ka
apsamında
a Başvuru”” yazılacak
ktır.
Talebin
nizin bizlere ulaştığı tarihten itibaren Kanun’un 13. madddesinin 2. fıkrası
gereğin
nce başvurrularınız, en
e kısa sürrede ve en
n geç 30 (otuz) gün içinde yaz
zılı veya
elektronik olarak yanıtlandırrılacaktır.
2. Kimlik ve İletişim Bilgileriniz
Sizinle
e iletişime geçebilmem
miz ve kim
mliğinizi doğ
ğrulayabilme
emiz adınaa aşağıdaki alanları
doldurrunuz.
Ad Soy
yadı
T.C. Kim
mlik Numarası
Uyruk, Pasaport Numarası
N
(Diğer Ülke
e Vatandaşları için)
i

Tebligata
a Esas İkâme
et

/ İşyeri

Adresi
Telefon
n Numarasıı
E-posta
a Adresi

3. Başv
vurunuza vereceğim
miz yanıtın
n tarafınız
za bildirilm
me yöntem
mini seçiniiz.
☐ Adresime gö
önderilmes
sini istiyoru
um.
☐ E-posta adrresime gön
nderilmesin
ni istiyorum
m.
☐ Elden teslim
m almak istiyorum. (Vekâletenn teslim alın
nması durum
munda note
er tasdikli
ve
ekâletname veya
v
yetki be
elgesi olmasıı gerekmekte
edir.)
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4. Lütffen Şirketimiz ile ola
an ilişkinizzi belirtiniz.
(Müşte
eri, iş ortağı, çalışan
ç
aday
yı, eski çalışa
an, üçüncü ta
araf firma çalışanı gibi)

☐ Müştteri

☐ Esk
ki Çalışan

☐ Ziyaretçi

Çalıştığ
ğım Yıllar:

☐ İş Orrtağı

☐ İş Başvurusu
B
/ Özgeçmi ş Paylaşım
mı

☐ Üçün
ncü Kişi Firma Çalışa
anı

Başvuru
u/Paylaşım Tarihi:
T

Çalıştığıınız firma ve pozisyon bilg
gisini
belirtinizz:

☐ Diğe
er (Belirtinizz) :

İletişim
mde olduğunuz;
Şirket/B
Birim: ……
…………….……………
…………………………
…………… ……………
………..
Konu: …
……………
……………………….. ……………
…………………………
….…………
……...…

5. Kanun kapsam
mındaki ta
alebinizi a
aşağıda be
elirtiniz.

2/3

İlgili
İ
Kişi KV
VKK Başvurru Formu

6. Tale
ebiniz doğ
ğrultusund
da başvuru
u formuna
a eklediğiniz belgelleri belirtiniz. Veri
sahib
binin kimliğiniin (nüfus cüz
zdanı, sürücü
ü belgesi vey
ya pasaport) eklenmesi zzorunludur.

No

B
Belge Adı

Hukuka
a aykırı ve
e haksız bir
b şekilde
e veri payllaşımından
n kaynaklaanabilecek
k hukuki
risklerin
n bertaraf edilmesi ve özellikkle kişisel verileriniz
zin güvenliiğinin sağlanması
amacıyyla, kimlik
k ve yetk
ki tespiti için nüfu
us cüzda
anı, sürüccü belges
si veya
pasapo
ort vb. evrrakların gö
önderilme
esi gerekm
mektedir.
Form kkapsamınd
da iletmekte olduğun uz taleplerrinize ilişkin bilgilerinn doğru ve
e güncel
olmama
ası ya da yetkisiz
y
birr başvuru yyapılması halinde, sö
öz konusu yanlış bilg
gi ya da
yetkisizz başvuru
u kaynak
klı taleple
erden do
olayı Şirk
ketimiz ssorumluluk kabul
etmemektedir.

Başvuru Sahibi (Kişisel Veri
V Sahibii)
Adı Soyyadı

:

Başvurru Tarihi

:

İmza

:
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