HAKMAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
KİŞİSEL VERİ SAHİBİ BAŞVURU FORMU
07.04.2016 tarihli 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda (devamında
“Kanun” olarak anılacaktır). İlgili kişi olarak tanımlanan kişisel veri sahiplerine Kanun’un 11
Maddesinde kişisel verilerin işlenmesine ve bunlara dair/ilişkin tahditi olarak belirli haklar
tanınmıştır.
Anılan Kanun’un 13 Maddesinde belirtildiği üzere veri sorumlusu olan şirketimize
( Hakman Elekt. San. Ve Tic. A.Ş. ) bu haklara ilişkin yapılacak başvuruların, ön şart ve
yazılı olarak Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen diğer yöntemlerle
şirketimize ulaştırılması gerekmektedir. Bu bağlamda geçerlilik koşulu olan yazılı şekilde
şirketimize yapılacak başvuruların aşağıdaki form kullanılarak fiziki olarak - noter kanalı ile
veya kayıtlı elektronik posta ( KEP adresi ) ile tarafımıza ulaştırılması zaruridir.
Kişisel verilerin korunmasına dair aydınlatma metninde de belirttiğimiz üzere yukarıda
anılan yollardan biri ile tarafımıza ulaştırmış olduğunuz başvurularınız Kanun’un 13. Madde
2. Fıkrası gereğince talebinizin niteliğine göre talebinizin bizlere ulaşma tarihinden itibaren en
kısa sürede ve en geç 30 gün içerisinde yanıtlanacaktır. Talebinize cevap yanıtımız Kanun’un
13. Maddesi gereğince “yazılı” olarak veya elektronik ortamdan tarafınıza ulaştırılacaktır.
Aşağıda şablonu belirlenmiş formun talebinizin niteliğine göre eksiksiz ve doğru
olarak doldurulması, tarafımıza ulaştırılması gerekmektedir.
Aşağıda sizden istenen bilgi ve belgelerin Kanun’a aykırı şekilde doğru
doldurulmaması, boş bırakılması, istenilen bilgi ve belgelerin verilmemesi talebiniz hakkında
yapılacak araştırmaların yürütülmesini sekteye uğratacak doğru sonuç alınmasını
engelleyebilecektir.İşbu durumda şirketimizin tüm Kanun’i hakları saklıdır.
Talep Eden Veri Sahibi Bilgileri:
Lütfen sizinle iletişime geçebilmemiz, kaydınızı bulabilmemiz ve kimliğinizi
doğrulayabilmemiz adına lütfen alanların tümünü doğru ve eksiksiz olarak doldurunuz.
Ad-Soy ad:
T.C. Kimlik No:
Adres:
E-Posta Adresi:
Cep Telefonu:
Şirketimiz İle Olan İlişkiniz:
Müşteri

Ziyaretçi

İş ortağı ve ilgilileri ekleyinizz
Yukarıda sizden istenen bilgiler başvurunuzla ilgili daha detaylı bilgi almak, süreç ile ilgili
bilgilendirmek. Talep sonucunu size iletmek amacı ile talep edilmiştir.
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Başvuru İçeriği:
Lütfen talebiniz ile ilgili kişisel verilerin neler olduğunu açıklamalı bir şekilde aşağıya
yazınız.

Kişisel veri sahibi başvurucunun beyanı ve talebi:
Yukarıda belirtmiş olduğum tüm bilgi ve belgelerin doğru ve güncel olduğunu
şirketinizin başvurumu sonuçlandırabilmesi için ilave bilgi, belge talep edebileceğini
''Aydınlatma Metninde'' yer alan ve İşbu Başvuru Formu’nda açıkça belirtilen başvurumun
sonucunun açıklanması için ayrıca bir maliyet/ücret gerektirmesi halinde kurul tarafından
belirlenen ücreti ödemem gerekebileceği hususunda tam olarak bilgilendirildiğimi beyan
kabul ve taahhüt ederim.
Yukarıda bilgi ve belgelerimi verdiğim , talebim doğrultusunda şirketinize yapmış olduğum
başvurumun Kanun’un 13. Maddesi uyarınca tarafınızca değerlendirilerek tarafıma bilgi
verilmesini Saygı ile rica ederim.
Talebim ile ilgili yanıtın yukarıda belirtmiş olduğum Elektronik Posta adresime
gönderilmesini istiyorum.
Talebim ile yanıtın yukarıda belirtmiş olduğum posta adresime gönderilmesini istiyorum.
(birisi seçilsin kareye işaret olur tik olur siz bilirsiniz)
Başvuru Sahibi ( Kişisel Veri Sahibi )
Adı Soyadı:
Başvuru Tarihi:
İmza
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