KVKK Başvuru Formu
Bilgilendirme
Bu form, veri sahiplerinin, 6698 sayısı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu çerçevesinde
tanımlanmış talep haklarının kullanımına dair oluşturulmuştur.
6698 sayılı kanun’un 13. Maddesi uyarınca veri sahiplerinin, veri sorumlusuna sahip olduğu
haklar uyarınca yapacağı başvuruları yazılı, onaylı, detaylı ve Kişisel Verilerin Korunması
Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemler ile tarafımıza ulaştırması gerekmektedir.
Bu bilgiler doğrultusunda veri sahibi, başvurusunu bu formun çıktısını alarak, gerekli yerleri
doldurarak aşağıdaki yöntemler ile tarafımıza ulaştırabilir.
•
•
•
•

Başvuru sahibinin şirket kayıtlı adresine şahsen başvurusu
Noter vasıtası ile
Başvuru sahibinin 5070 sayılı elektronik imza kanunu’nda tanımlı olan güvenli elektronik
imza ile imzalanmış şekilde kvk@ITEkibiniz.com elektronik posta adresine gönderilmek
suretiyle
Başvuru sahibinin şirketimiz kayıtlarında olan ve daha önceden iletişim kurulmuş e-posta
adresleri üzerinden yollayacağı elektronik posta ile

Yollanan e-posta ve mektupların konu kısmında, görülebilir, silinmez, çıkmaz, hava ve çevre
koşullarından etkilenmeyecek bir yöntem ile ve okunabilir font ve büyüklükteki yazı ile yazılmış
“Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgi Talebi” yazması gerekmektedir.
Kişisel Verilerin Korunması Kurulu’nun daha sonradan da belirleyeceği yöntemler uyarınca başka
talep alım şekillerinin ortaya çıkması durumunda bu durum tarafımızda duyurulacaktır.
Şirketimize iletilmiş olan başvurular, KVK kanunu’nun 13. maddesi uyarınca talebin niteliğine ve
içeriğine bağlı olarak tarafımıza ulaştığı tarihten başlamak kaydıyla 30 gün içerisinde
yanıtlanacaktır. Yanıtlar, KVK kanunu ve yönetmeliklerdeki hükümler çerçevesinde yazılı veya
elektronik yöntemler ile başvuru sahibine ulaştırılacaktır. Başvuru sahibinin doğru, erişilebilir,
erişilememesi durumunda birden fazla ulaşım ve iletişim bilgisi paylaşması esastır. Talep
sahibinin yanlış ulaşım ve iletişim bilgisi vermesi durumunda olabilecek sorunlardan şirketimiz
sorumlu olmayacaktır.

İLETİŞİM BİLGİLERİ
Ad
Soyad
TC Kimlik numarası
Pasaport numarası (Yabancılar için)
Çalıştığı şirket adı
Telefon numarası – sabit
Telefon numarası – cep telefonu
Telefon numarası – iş telefonu

Telefon numarası – ulaşılabilecek ikinci
numara
E-posta adresi iş
E-posta adresi özel
İkamet adresi
İşyeri adresi
Sizinle irtibata geçmemizi tercih ettiğiniz
yöntem
Sizinle yanıtımızı paylaşmamız için tercih
ettiğiniz yöntem

İLİŞKİ / İRTİBAT DETAYI
Şirketimiz ile ilişkinizi açıklayınız

Şirketimizde irtibatta olduğunuz kişi kimdir?

TALEP DETAYI
KVK kanunu uyarınca şirketimizden talebinizi detaylı olarak yazınız

Bu başvuru formu, talep sahibinin şirketimizden olan talebini, şirketimiz ile ilgili olan ilişkisini, var
olması durumunda şirketimiz tarafımızdan işlenen kişisel verilerin bütün ve eksiksiz olarak
belirlenerek başvuru sahibine doğru bir şekilde ve kanunlarda belirlenmiş süre dahilinde
yanıtlanması amacı ile oluşturulmuş ve kullanılmalıdır. Söz konusu talebin yanıtlanabilmesi için
mutlaka 6698 sayısı KVK kanununa uygun, talebe ilişkin bilgilerin de doğru ve eksiksiz bir şekilde
tarafımıza ulaştırılması gerekmektedir. Talep sahibinin kişisel bilgilerinin güvenliğini ve gizliliğini
etkilememesi için ve hukuksal ihtilaflı durumların ve risklerin ortadan kaldırılması için gerekecek
ek tedbirler (evrak, tc kimlik kartı, sürücü belgesi örneği v.b.) talep etme hakkını saklı tutar. Yanlış,
yetkisiz, eksik talep olması durumunda şirketimiz herhangi bir yükümlülük ve mesuliyet kabul
etmemektedir.
Başvuru Sahibi Adı Soyadı :
Başvuru Tarihi :
İmza :

