OSD BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ İÇ VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ.
VERİ SAHİBİ BAŞVURU FORMU
GENEL AÇIKLAMALAR
6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda (“KVK Kanunu”) ilgili kişi
olarak tanımlanan kişisel veri sahiplerine (“Başvuru Sahibi”), KVK Kanunu’nun 11.
maddesinde kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin birtakım taleplerde bulunma hakkı
tanınmıştır.
KVK Kanunu’nun 13. maddesinin 1. fıkrası ile Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve
Esasları Hakkında Tebliğ'in 5. maddesi uyarınca; veri sorumlusu olan Şirketimize söz konusu
haklara ilişkin olarak yapılacak başvurularınızı yazılı olarak veya Kişisel Verilerin Korunması
Kurulu (“Kurul”) tarafından belirlenen diğer yöntemlerle iletilmeniz gerekmektedir.
Bu
alınarak;
•
•
•
•

çerçevede “yazılı” olarak Şirketimize yapılacak başvurular, işbu formun çıktısı

Başvuru sahibinin şahsen veya vekâleten başvuru yoluyla,
Noter kanalıyla tebligatla,
İadeli taahhütlü posta yoluyla,
Güvenli elektronik imza veya mobil imza ile imzalanarak kayıtlı elektronik posta
(KEP) adresimize başvuru yoluyla,
• Şirketimize daha önce bildirilen ve sistemde kayıtlı bulunan elektronik posta
adresinizden başvuru yoluyla
tarafımıza iletilebilecektir.
Başvuru Yöntemi

Başvurunun Yapılacağı
Adres
Şahsen Başvuru (Kendisi)*
ADRES
Başvuru sahibinin bizzat Işıklar caddesi No:17 Ulus
gelerek kimliğini tevsik edici Altındağ/ANKARA
belge (Nüfus cüzdanı, sürücü
belgesi, pasaport, resmi
kimlik mahiyetindeki diğer
belgeler vb.) ile ıslak imzalı
başvurması gerekmektedir.

Başvuru Gönderiminde
Belirtilecek Bilgi
Tebligat zarfına “Kişisel
Verilerin
Korunması
Kanunu
Kapsamında
Başvuru” yazılacaktır.

Şahsen Başvuru (Yetkili)** ADRES
Nüfus Cüzdanı Fotokopisi, Işıklar caddesi No:17 Ulus
Noter kanalıyla düzenlenmiş Altındağ/ANKARA
özel
vekâletname
veya
başvuru sahibinin velisi
olduğunu gösterir resmî
belge
ile
başvurulması
gerekmektedir.

Tebligat zarfına “Kişisel
Verilerin
Korunması
Kanunu
Kapsamında
Başvuru” yazılacaktır.

ADRES
Işıklar caddesi No:17 Ulus
Altındağ/ANKARA

Tebligat zarfına “Kişisel
Verilerin
Korunması
Kanunu
Kapsamında
Başvuru” yazılacaktır.

Noter kanalıyla tebligat

İadeli
Taahhütlü
posta ADRES
yoluyla ıslak imzalı başvuru Işıklar caddesi No:17 Ulus
Altındağ/ANKARA
Güvenli elektronik imza osdbilisim@hs02.kep.tr
veya
mobil
imza
ile
imzalanarak
başvuru
sahibine
ait
Kayıtlı
Elektronik Posta (KEP)
yoluyla başvuru
Şirketimize
daha
önce osdbilisim@hs02.kep.tr
bildirilen ve sistemde kayıtlı
bulunan elektronik posta
adresinizden başvuru

Tebligat zarfına “Kişisel
Verilerin
Korunması
Kanunu
Kapsamında
Başvuru” yazılacaktır
E-posta’nın konu kısmına
“Kişisel
Verilerin
Korunması
Kanunu
Kapsamında
Başvuru”
yazılacaktır.

E-postanın konu kısmına
“Kişisel
Verilerin
Korunması
Kanunu
Kapsamında
Başvuru”
yazılacaktır.

*Şahsen başvuracak ilgili kişilerin kimliğini tevsik edici belgeleri ibraz etmesi zorunludur.
**Vekâleten başvuru yapılması durumunda noter tasdikli özel vekâletname olması
gerekmektedir.
Ayrıca, Kurul’un belirleyeceği diğer yöntemler duyurulduktan sonra bu yöntemler
üzerinden de başvuruların ne şekilde alınacağı Şirketimizce duyurulacaktır.
Başvuru sahiplerinin talepleri, Şirketimiz tarafından KVKK 13. maddesinin 2. fıkrası
uyarınca talebin niteliğine göre talebinizin bizlere ulaştığı tarihten itibaren en kısa sürede ve
en geç 30 (otuz) gün içinde yanıtlandırılacaktır. Yanıtlarımız ilgili KVK Kanunu’nun 13.
maddesi hükmü gereğince yazılı veya elektronik ortamdan tarafınıza ulaştırılacaktır.
OSD BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ İÇ VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ. BAŞVURU FORMU
A. Başvuru Sahibi iletişim bilgileri:
İsim-Soyisim
T.C. Kimlik/Pasaport Numarası
Telefon Numarası
E-posta
Adres: (Tebligata esas yerleşim yeri veya iş
yeri adresi)

B. Lütfen Şirketimiz ile olan ilişkinizi belirtiniz. (Müşteri, iş ortağı, çalışan adayı, eski
çalışan, üçüncü taraf firma çalışanı, hissedar vb.)
□ Müşteriyim.
□ Eski Çalışanım.

□ Ziyaretçiyim.

Çalışılan yıllar ve pozisyon:

□ İş Başvurusu yaptım/Özgeçmiş
paylaştım.
Tarih:

□ Üçüncü taraf firma çalışanıyım.
Çalışılan firma ve pozisyon (Örneğin;
Tedarikçi, İş Ortağı, Danışman, Denetçi
vb.):

□ İş ortağı

□ Diğer (lütfen belirtiniz):

Şirket ile iletişimde olduğunuz birim/departman:
Şirketle olan ilişkinizin detaylarını belirtiniz:

C. Lütfen KVK Kanunu kapsamındaki talebinizi detaylı olarak belirtiniz:
Seçiminiz (Lütfen talebinizin yanına X
işareti koyunuz ve detayları yazınız):

Talep Konusu
Şirketinizin hakkımda kişisel veri işleyip
işlemediğini öğrenmek istiyorum.
KVK Kanunu m. 11/1 (a)
Eğer şirketiniz hakkımda kişisel veri
işliyorsa bu veri işleme faaliyetleri hakkında
bilgi talep ediyorum.
KVK Kanunu m. 11/1 (b)
Eğer Şirketiniz hakkımda Kişisel Veri
işliyorsa bunların işlenme amacını ve bu
amaca uygun kullanılıp kullanılmadığını
öğrenmek istiyorum.
KVK Kanunu m. 11/1 (c)
Eğer kişisel verilerim yurtiçinde veya
yurtdışında üçüncü kişilere aktarılıyorsa, bu
üçüncü kişileri bilmek istiyorum.
KVK Kanunu m. 11/1 (ç)
Kişisel

verilerimin

eksik

veya

yanlış

işlendiği
düşünüyorum
ve
bunların
düzeltilmesini istiyorum. (Düzeltilmesini
istediğiniz kişisel verinizi "Seçiminiz"
alanına yazınız ve doğru ve tamamlayıcı
bilgileri gösteren belgeleri ek olarak
gönderiniz. (Nüfus cüzdanı fotokopisi,
ikametgâh vb.))
KVK Kanunu m. 11/1 (d)
Kişisel verilerimin kanun ve ilgili diğer
kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş
olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren
sebeplerin ortadan kalktığını düşünüyorum
ve bu çerçevede kişisel verilerimin
silinmesini veya yok edilmesini talep
ediyorum.
KVK Kanunu m. 11/1 (e)
Eksik ve yanlış işlendiğini düşündüğüm
kişisel verilerimin aktarıldığı üçüncü kişiler
nezdinde de düzeltilmesini istiyorum.
(Düzeltilmesini istediğiniz kişisel verinizi
"Seçiminiz" alanına yazınız, doğru ve
tamamlayıcı bilgileri gösteren belgeleri ek
olarak
gönderiniz.
(Nüfus
cüzdanı
fotokopisi, ikametgâh, vb.))
KVK Kanunu m. 11/1 (f)
Kişisel verilerimin kanun ve ilgili diğer
kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş
olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren
sebeplerin ortadan kalktığını düşünüyorum
ve bu çerçevede kişisel verilerimin
aktarıldığı üçüncü kişiler nezdinde de
silinmesini veya yok edilmesini talep
ediyorum.
KVK Kanunu m. 11/1 (f)
Şirketiniz
tarafından
işlenen
kişisel
verilerimin münhasıran otomatik sistemler
vasıtasıyla analiz edildiğini ve bu analiz
neticesinde şahsım aleyhine bir sonuç
doğduğunu düşünüyorum. Bu sonuca itiraz
ediyorum.
Aleyhinize
olduğunu
düşündüğünüz analiz sonucunu "Seçiminiz"
alanına yazınız ve itirazınızı destekleyen
belgeleri ek olarak gönderiniz.
KVK Kanunu m 11/1 (g)
Kişisel verilerimin kanuna aykırı işlenmesi
nedeniyle zarara uğradım. Bu zararın
tazminini
talep
ediyorum.
(Kanuna
aykırılığa konu olan hususu "Seçiminiz"

alanına yazınız ve destekleyici belgeleri ek
olarak gönderiniz. (Mahkeme kararı, Kurul
kararı, Maddi zararın tutarını gösteren
belgeler, vb.))
KVK Kanunu m. 11/1 (ğ)
Diğer (Belirtiniz):

D. Aşağıdaki yöntemlerden hangisi kullanılarak tarafınıza bilgi verilmesini
istiyorsanız belirtiniz.
□ Adresime gönderilmesini istiyorum.
□ Elden teslim almak istiyorum.*
□ E-posta adresime gönderilmesini istiyorum.
□ KEP adresime gönderilmesini istiyorum.**
*Vekâleten teslim alınması durumunda noter tasdikli özel vekâletname olması
gerekmektedir.
**E-posta veya KEP adresine gönderim yöntemini seçmeniz hâlinde size daha hızlı yanıt
verebileceğiz.
İşbu başvuru formu Şirket ile olan ilişkinizi tespit ederek varsa Şirket tarafından
işlenen kişisel verilerinizin tam olarak belirlenebilmesi, ilgili başvurunuza doğru ve
kanuni süresinde cevap verilebilmesi için tanzim edilmiştir. Şirketimiz; kişisel
verilerinizin hukuka aykırı olarak 3. kişilerle paylaşımının önüne geçilebilmesi ve
güvenliğinin sağlanması amacıyla kimlik ve yetki tespiti için ek bilgi ve belge (Nüfus
cüzdanı, sürücü belgesi, pasaport, resmi kimlik mahiyetindeki diğer belgeler vb.) talep
etme hakkı ile başvurunun araştırılması veya cevaplanması için olağandan fazla çaba
gerekmesi durumunda başvuru karşılığında makul bir ücret talep etme hakkını saklı
tutmaktadır.
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 sorumluluk kabul
etmemektedir.
İşbu veri başvuru formunda Şirket ile paylaştığım kişisel verilerin doğru ve güncel
olduğunu, yetkisiz başvuru yapmadığımı, aksi halde söz konusu olabilecek her türlü
hukuki ve/veya cezai sorumluluğun tarafıma ait olacağını bildiğimi kabul, beyan ve
taahhüt ederim.
.
Başvuru Sahibinin (Kişisel Veri Sahibi)
Adı Soyadı:

Başvuru Tarihi:
İmza:

