KİŞİSEL VERİLERIN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA
VERİ SAHİBİ BAŞVURU FORMU
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“6698 sayılı Kanun”) 11. maddesi uyarınca Şirketimize başvurarak aşağıda
yer verilen taleplerde bulunabilirsiniz:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.

Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenmek,
Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etmek,
Kişisel verilerinizin işlenme amacı ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenmek,
Kişisel verilerinizin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenmek,
Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini istemek ve bu kapsamda yapılan işlemin
kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini istemek,
6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin
ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini, yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini istemek ve bu
kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini istemek,
İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya
çıkmasına itiraz etmek,
Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etmek.

Şirketimiz 6698 sayılı Kanun’un 13. Maddesi çerçevesinde başvurunuzu talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz
(30) gün içinde sonuçlandıracaktır.
VERİ SAHİBİ BAŞVURU TALEBİ
İş bu haklarınız kapsamındaki taleplerinizi 6698 sayılı Kanun’un 13. maddesi ile Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları
Hakkında Tebliğ’in 5. maddesi gereğince; kimliklerini tespit edecek bilgi ve belgelerle ve aşağıda belirtilen yöntemlerle veya
KVK Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle hazırladıkları bilgi edinme talepli dilekçelerini, Şirketimize iletebileceklerdir. Veri
Sahibi tarafından başvuru yapılması esnasında aşağıdaki açıklamalara dikkat edilmelidir.
BaşvuruYöntemi

Başvurunun Yapılacağı Adres

Şahsen başvuru
(Başvuru sahibinin bizzat gelerek
kimliğini tespit etmeye yarar belge ile
başvurması)

Hekim Yapı Endüstrisi Sanayi ve
Ticaret A.Ş.
Güzelyalı Mahallesi, İstasyon Cad.
Egemen Sokak, No.11
Pendik/İstanbul
Hekim Yapı Endüstrisi Sanayi ve
Ticaret A.Ş.
Güzelyalı Mahallesi, İstasyon Cad.
Egemen Sokak, No.11
Pendik/İstanbul
kvkk@hekimyapi.com

Noter vasıtasıyla

Elektronik posta vasıtasıyla
“güvenli elektronik imza” veya ıslak imza
ile imzalandıktan sonra, başvuru sahibi
tarafından veri sorumlusuna daha önce
bildirilen
ve
veri
sorumlusunun
sisteminde kayıtlı bulunan elektronik
posta adresini kullanmak suretiyle

Başvuru Gönderiminde Belirtilecek
Bilgi
Zarfın üzerine “Kişisel Verilerin
Korunması
Kanunu Kapsamında bilgi talebi”
Tebligat zarfına “Kişisel Verilerin
Korunması
Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi”
Epostanın konu kısmına “Kişisel
Verilerin Korunması
Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi”

Bu başvuru yöntemleri, başvuru yapan kişinin gerçek ve doğru kişi olduğunu tespit edebilmek amacıyla belirlenmiştir. Kişisel
Verilerin Korunması Kurulu (“Kurul”) tarafından belirlenecek yöntemlere göre burada yer alan başvuru yöntemleri
değişebilecektir.

BAŞVURUDA BULUNMASI ZORUNLU BİLGİ VE BELGELER
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Ad, soyad, imza,
Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşları İçin T.C. Kimlik Numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası veya varsa kimlik
numarası,
Tebligata esas yerleşim yeri adresi,
Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon numarası,
Başvuruya ilişkin bilgi ve belgeler,
KVKK madde 11’de belirtin haklarınızdan hangilerinin kullanılmak istendiği,
Kimliğinizi tespit etmeye yarar belgeler,
Şirketimizle Olan İlişkiniz (Müşteri, Çalışan, Ziyaretçi, İş ortağı, Eski Çalışan, Çalışan Adayı, Diğer)

Kişisel veri sahipleri adına üçüncü kişiler tarafından talepte bulunulması mümkün değildir. Kişisel veri sahibinin kendisi dışında bir
kişinin talepte bulunması için konuya ilişkin olarak kişisel veri sahibi tarafından başvuruda bulunacak kişi adına düzenlenmiş özel

vekâletname bulunmalıdır.
Bu kapsamda yapacağınız başvurular mümkün olan en kısa zaman diliminde ve en çok 30 gün içerisinde sonuçlandırılacaktır. Söz
konusu başvurular ücretsizdir. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulunca
belirlenen tarifedeki ücret alınabilir.
Kişisel verilerinizin güvenliğini sağlamak amacıyla bilgi edinme başvurunuzun ulaşmasının ardından Şirketimiz, sizinle iletişime
geçebilecek, bu hususta sizlerden ilave bazı belge ve bilgiler talep edebilecektir.

TALEP KONUSU
Kişisel verilerinize ilişkin talebinizi aşağıda açıkça yazmanızı rica ederiz. Talebinize ilişkin bilgi ve belgeler başvurunuza
eklenmelidir. Bu kapsamda, talebinizi yazarken Şirketimiz içerisinde temas etmiş olduğunuz departmanları belirtebilirseniz size
daha hızlı destek olabiliriz.

Yukarıda belirttiğim talepler doğrultusunda, Şirketinize yapmış olduğum başvurumun 6698 sayılı Kanun’un 13. maddesi uyarınca
değerlendirilerek tarafıma bilgi verilmesini rica ederim.
İşbu başvuruda tarafınıza sağlamış olduğum bilgi ve belgelerimin doğru ve güncel olduğunu, Şirketinizin başvurumu
sonuçlandırabilmek adına ilave bilgi talep edebileceğini ve ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu
tarafından belirlenen ücreti ödemem gerekebileceği hususunda aydınlatıldığımı beyan ve taahhüt ederim.
Tarafıma verilecek yanıtın;
Posta ile gönderilmesini istiyorum.
E-posta adresime gönderilmesini istiyorum.
Elden teslim almak istiyorum.

Kişisel Veri Sahibi / Yetkilendirdiği Kişi
Adı Soyadı

:

Başvuru Tarihi

:

İmzası

:

