KİŞİSEL VERİ SAHİBİ
BAŞVURU FORMU
İşbu Kişisel Veri Sahibi Başvuru Formu, veri sahibi olarak 6698 Sayılı Kişisel Verileri Koruma
Kanunu’nun 11’inci maddesinde düzenlenen haklarını kullanmak adına yapacakları başvurularda
kullanılması amacıyla oluşturulmuştur. Bu kapsamda, Ersen & Ersen Hukuk Bürosu’na başvurarak
kişisel verileriniz ile ilgili;
•
•
•
•
•
•

İşlenmişse bilgi talep etme,
İşlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
Yurt içinde / yurt dışında transfer edildiği tarafları öğrenme,
Eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme,
Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme,
Aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (e) ve (f) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini
isteme, h) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun
ortaya çıkmasına itiraz etme,
Kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep
etme hakkına sahipsiniz.

•

Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak
sonuçlandırılacaktır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma
Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.
BAŞVURU YÖNTEMİ
Bu kapsamda yapılacak başvurularda, 10.03.2018 tarih ve 30356 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak
yürürlüğe giren Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’in 5/2’nci maddesi
uyarınca, veri sahibine ilişkin ad, soyad ve başvuru yazılı ise imza, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları
için T.C. kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası,
tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi, varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve
faks numarası ve talep konusu bilgilerinin bulunması zorunludur.
Taleplerinize sağlıklı bir şekilde yanıt verilebilmesi için talep içeriğinizin açık, anlaşılır ve tarih
yönünden belirlenebilir olması önemlidir. Bu nedenle işbu başvuru formu ile tarafınızdan istenen bilgi
ve belgelerin, eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurularak Hukuk Büromuza aşağıdaki şekilde başvuru
yapılması gerekmektedir.
YAZILI BAŞVURU USULÜ
Hukuk Büromuza yapılacak yazılı başvurular, yukarıdaki bilgileri içeren ve eksiksiz olarak doldurulmuş
işbu “Kişisel Veri Sahibi Başvuru Formu”nun ıslak imzalı bir suretini;
•

Ersen & Ersen Hukuk Bürosu’na şahsen veya 6698 Sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu’nun
11’inci maddesi kapsamında sayılan haklara ilişkin başvuru yapmaya yetkili olunduğunu
gösterir ve noter tasdikli bir vekaletname ile vekaleten teslim edilmesi veya noter aracılığıyla
‘Cumhuriyet Mahallesi, Arpasuyu Sokak, No:12, Bomonti, Şişli, İstanbul” adresine
gönderebilirsiniz.
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ELEKTRONİK BAŞVURU USULÜ
Hukuk Büromuza elektronik yolla yapılacak başvurular ise yine yukarıdaki bilgileri içeren ve eksiksiz olarak
doldurulmuş işbu “Kişisel Veri Sahibi Başvuru Formu”nun;
• 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu’nda tanımlı olan “güvenli elektronik imza” sertifikasına
sahip bir elektronik ya da mobil imza ile imzalanarak, info@ersenersen.av.tr adresine gönderilmesi
suretiyle,
• Başvuruda bulunan ilgili kişiye ait ve bu ilgili kişi tarafından Hukuk Büromuza daha önce bildirilen
ve Büromuz sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresine gönderilmesi suretiyle,
• Hukuk Büromuz tarafından başvuru amacına yönelik geliştirilmiş bir yazılım ya da uygulamanın
kullanılması suretiyle (Bu aşamada, Hukuk Büromuz tarafından buna ilişkin geliştirilen bir
yazılım ya da uygulama bulunmamaktadır.),
iletebilirsiniz.
VERİ SAHİBİNE İLİŞKİN BİLGİLER
6698 Sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanun kapsamında Hukuk Büromuza yapacağız başvurunun
değerlendirilebilmesi adına aşağıda yer alan bilgilerin eksiksiz bir şekilde doldurulması gerekmektedir.
Ad ve Soyad
T.C.Kimlik Numarası
Adres
Telefon Numarası
E-Posta
*Yukarıda tarafınızca paylaşılan kişisel verileriniz, işbu form kapsamında iletmiş olduğunuz
talebinizin değerlendirilebilmesi adına talep edilmekte olup, başka bir amaçla veri işlemeye konu
olmayacaktır.
BAŞVURU SAHİBİ TALEP DETAYI
6698 Sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu’nun 11’inci maddesinde yer alan haklarınız kapsamında
talebinizi ayrıntılı bir şekilde aşağıda belirtiniz:
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Yukarıda belirttiğim talepler doğrultusunda, Hukuk Büronuza yapmış olduğum başvurumun
6698 Sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu’nun 13. maddesi uyarınca değerlendirilerek tarafıma bilgi
verilmesini rica ederim.
(Hukuk Büromuz tarafından verilecek yanıtın tarafınıza bildirilme yöntemini ilgili kutucuğu
işaretleyerek seçebilirsiniz.)
Posta adresime gönderilmesini istiyorum.
Elektronik posta adresime gönderilmesini istiyorum.
Elden teslim almak istiyorum.
İşbu başvuruda tarafınıza sağlamış olduğum bilgi ve belgelerimin doğru ve güncel olduğunu, ofisinizin
başvurumu sonuçlandırabilmek adına ilave bilgi talep edebileceğini ve ayrıca bir maliyet gerektirmesi
halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen ücreti ödemem gerekebileceği hususunda
aydınlatıldığımı kabul, beyan ve taahhüt ederim.

Ad ve Soyad

Tarih
……./……/……...

İmza
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