
İLGİLİ KİŞİ (KİŞİSEL VERİ SAHİBİ) KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN
BAŞVURU FORMU

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“Kanun”) 11. maddesinde
sayılan haklarınız kapsamında yer alan aşağıdaki taleplerinize ilişkin tarafımıza
işbu formda açıklanan yöntem ve usullerde başvuru gerçekleştirebilirsiniz.

Veri Sorumlusu: Harşena (Halit Çelebi)i

Söz konusu haklarınızı aşağıdaki yöntem ve şekiller ile kullanabilirsiniz.

YÖNTEM/USUL ADRES AÇIKLAMA

Yazılı Başvuru Islak İmzalı olarak
şahsen yahut
Noter Kanalı ile
yapılabilecektir.

Ortaköy Köyü No:
36/ A Amasya

İşbu formda yer alan ilgili
bilgi ve belgeler belirtilerek
gereği yerine getirilecek ve
başvuru formu
zarfı/tebligatı üzerine “KVKK
İlgili Kişi Başvurusu”
yazılacaktır.

Kayıtlı Elektronik
Posta (KEP) İle
Başvuru

Kayıtlı elektronik
posta (KEP) adresi
ile yapılabilecektir.

halit.celebi@hs01.ke
p.tr

KEP iletisi içeriğinde işbu
formda yer alan ilgili bilgi ve
belgeler belirtilerek gereği
yerine getirilecek ve konu
kısmına “KVKK İlgili Kişi
Başvurusu” yazılacaktır.

Elektronik Posta
(e-mail) İle
Başvuru

Kayıt e-posta
adresiniz ile veya
Mobil imza/e-imza
içerecek şekilde
oluşturulan e-mail
ile yapılabilecektir.

info@harsena.co
m.tr

E-mail ileti içeriğinde işbu
formda yer alan ilgili bilgi ve
belgeler belirtilerek gereği
yerine getirilecek ve konu
kısmına “KVKK İlgili Kişi
Başvurusu” yazılacaktır.

Veri Sorumlusuna Başvuru Usul Ve Esasları Hakkında Tebliğin 7. maddesi
uyarınca başvuru Sahibinin basvurusuna yazılı olarak cevap verilecekse, sayfaya
kadar ücret alınmaz. On sayfanin üzerindeki her sayfa için 1 Türk Lirasi işlem ücreti
alınabilir. Başvuruya cevabin CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi
halinde kayıt ortamının maliyeti kadar ücret talep edilebilir.

Yanıtlarımız yazılı veya elektronik ortamdan tarafınıza ulaştırılacaktır. Bu
nedenle lütfen tarafınıza ulaşmamızı istediğiniz kanalı ve ilgili bilgileri aşağıdaki
şekilde belirtiniz.



Ad

Soyad

T.C Kimlik Numarası

Telefon

Adres

Kep Adresi

E- Posta

Cevabın aşağıda belirttiğim yöntemle tarafıma gönderilmesini talep ediyorum
(Lütfen birini seçiniz)

Kep E-Posta Adres (Kargo)

Başvurunuzu değerlendirebilmek adına lütfen şirketimiz ile olan ilişiğinizi
aşağıdaki bilgileri yanıtlayarak belirtiniz.

İlişki Sebebi ● Müşteri
● Eski Çalışan
● Potansiyel Müşteri
● İş Başvurusu/CV Gönderimi

Yapan
● Diğer:

Açıklama (ilişkinin kaynağı, iletişimde olduğunuz birim, tarih, ilişiğin süresi,
sözleşme vb. bilgiler):

Tarafımıza yapacağınız başvuruyu değerlendirebilmek adına lütfen işbu formun ilk
kısımda ve Kanun’un 11. maddesinde belirtilen haklarınız kapsamındaki talebinizi
detaylı olarak belirtiniz:



Aydınlatma Metni

İşbu başvuru formu, başvurunuzun değerlendirilerek neticelendirilmesi için
Şirketimiz ile olan ilişkinizi tespit etmek başvurunuzda yer alan talepleri
yanıtlamak, ilgili kişi olarak kişisel verilerinizi tespit etmek ve ilgili başvurunuza
doğru ve kanuni süresinde cevap verebilmek için tanzim edilmiştir. Şirketimizin,
başvuru kapsamında kimlik ve yetki tespiti için ve başvurunun değerlendirilmesi
için ek bilgi ve belge talep etme hakkı saklıdır. Başvurunuz kapsamında ilettiğiniz
taleplerinize ilişkin bilgi ve belgelerin yetkili kişi tarafından iletilmesi, doğru ve
güncel olması gereklidir. Yetkisiz bir başvuru yapılması halinde ve bilgilerin doğru
ve güncel olmadığının tespiti halinde şirketimiz, sorumluluk almayacaktır ve bu
durumda Şirketimizin başvuruyu reddetme hakkı saklıdır.

İşbu formda belirtilen ve tarafımıza iletilen bilgi ve belgeler Kanun’un 13’üncü
maddesi uyarınca yapılan başvurunun değerlendirilmesi, cevaplandırılması ve
neticelendirilmesi amaçlarıyla sınırlı olarak şirketimiz tarafından işlenecektir.

İşbu form ve başvuru kapsamında elde edilen bilgiler yazılı, sözlü olarak ve
elektronik ortamda yahut fiziki ortamda toplanabilecektir.

İşbu kapsamda yürütülen inceleme doğrultusunda ilgili bilgiler şirket ve iştirakleri
ile söz konusu başvurunun neticelendirilmesi için avukatlık ofisi gibi hizmet alınan
üçüncü kişi ve şirketler ile paylaşılabilecektir. Kanun’un 11. maddesinde yer alan
haklarınızı işbu formda belirtilen usul ve koşullarda kullanabilirsiniz.


