VERİ SAHİBİ BAŞVURU FORMU
1. BAŞVURU USULÜ



6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11.maddesi ile düzenlenen haklarınız kapsamında
taleplerinizi Kanun’un 13. maddesi ile Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’in 5.
maddesi gereğince, işbu form ile aşağıda açıklanan yöntemlerden biriyle başvurunuzu Şirketimize;
 Islak imzalı başvuru formunu, “Dikilitaş mah. Emirhan cad. Barbaros Plaza No:113 Kat:13
Beşiktaş/İstanbul” adresinde bulunan Şirket’e kimliğini tespit edici belgeler ile birlikte bizzat
elden yahut Noter kanalıyla veya
Kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi üzerinden güvenli elektronik imzalı / mobil imzalı başvuru formunu
ya da ilgili kişi tarafından Şirketimize daha önce bildirilen ve kayıtlı bulunan veri sahibinin elektronik
posta adresinden birini kullanmak suretiyle başvuru formunu; kvkk@sistemtech.com adresine
İletebilirsiniz.
2. KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN KİMLİK VE İLETİŞİM BİLGİLERİ
Adı Soyadı

:

TC Kimlik Numarası / Yabancılar
için uyruğu, pasaport numarası
veya varsa kimlik numarası
Tebligata esas yerleşim yeri veya iş
yeri adresi,
Elektronik posta adresi

:

Telefon numarası

:

:
:

3. VERİ SAHİBİNİN ŞİRKET İLE İLİŞKİSİ
Şirketimizle olan ilişkinizi işaretleyiniz;

☐ İş ortağı

☐ Müşteri

☐ Çalışan

☐ Eski Çalışan

İlgili Birim:

Çalıştığım Yıllar:

☐ Çalışan Adayı

☐ Üçüncü Kişi Firma Çalışanı

Tarih:

Firma ve pozisyon:

☐ Ziyaretçi

☐ Diğer

Tarih:

Açıklama:
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4. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA TALEBİNİZ

5. TALEBİN SONUÇLANDIRILMASI
Talebiniz, niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde SİSTEM tarafından ücretsiz olarak
sonuçlandırılacaktır. Ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu
tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.

Cevaplarımız ve değerlendirmelerimiz, işbu Başvuru Formu’nda belirtilmiş olan seçiminize göre
KVKK’nın 13. maddesi uyarınca yazılı veya elektronik ortam vasıtasıyla tarafınıza iletilecektir. Başvuru
sonucunun posta veya elektronik posta yöntemlerinden biriyle iletilmesine ilişkin öncelikli bir tercihiniz
varsa, lütfen aşağıda belirtiniz:

☐ Adresime gönderilmesini istiyorum.
☐ E-posta adresime gönderilmesini istiyorum.
☐ Elden teslim almak istiyorum. (Vekaleten teslim alınması durumunda noter tasdikli
vekaletname veya yetki belgesi olması gerekmektedir.)
İşbu başvuru formu, Şirketimiz ile olan ilişkinizi tespit ederek, varsa, Şirketimiz tarafından işlenen kişisel
verilerinizi eksiksiz olarak belirleyerek, ilgili başvurunuza 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 verilerinizin güvenliğinin sağlanması amacıyla, kimlik ve
yetki tespiti için Şirketimiz ek evrak ve belge (Nüfus cüzdanı veya sürücü belgesi sureti vb.) talep etme
hakkını saklı tutar. Form kapsamında iletmekte olduğunuz taleplerinize ilişkin bilgilerin doğru ve güncel
olmaması ya da yetkisiz bir başvuru yapılması halinde Şirketimiz, söz konusu yanlış bilgi ya da yetkisiz
başvuru kaynaklı taleplerden dolayı mesuliyet kabul etmemektedir.
Tarih:
İmza:
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