İSHAKOĞLU MADENCİLİK İNŞAAT BETON NAKLİYE TAŞIMACILIK SANAYİ VE LİMİTED ŞİRKETİ
VERİ SAHİBİ BAŞVURU FORMU
Veri sahibi olarak, KVKK’nın 11. ve 13. maddeleri uyarınca; veri sorumlusu sıfatı taşıyan Şirketimize,
KVKK'nın uygulanmasıyla ilgili taleplerinizi yazılı olarak işbu formun doldurularak imzalanması suretiyle
aşağıdaki adrese kimliğinizi tespit edici belgeler ile bizzat teslim edebilir, aynı adrese noter kanalıyla
veya iadeli taahhütlü posta yoluyla gönderebilir ya da info@ishakoglubeton.com elektronik posta
adresine iletebilirsiniz.
Adı - Soyadı
T.C Kimlik No
Vergi Kimlik No
E-posta adresi
Telefon Numarası
Adres
Şirketimiz ile Olan İlişki

Kullanılması Talep Edilen Hak

( )İş Ortağı

( )Müşteri

( )Ziyaretçi

( )Çalışan

( )Çalışan Adayı

( )Diğer

( )Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme
( )Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme
( )Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun
kullanılıp kullanılmadığını öğrenme
( )Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü
kişileri bilme,
( )Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların
düzeltilmesini isteme
( )Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme
( )Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi ya da yok edilmesi halinde
bu işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere
bildirilmesini isteme
( )İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla
analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya
çıkmasına itiraz etme,
( )Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara
uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme

Başvuruya İlişkin Açıklamalar

Yanıt İçin İletişim Tercihi

( )Posta

( )E-posta

Yukarıda tarafımıza sunmuş olduğunuz kişisel verileriniz, işbu formun değerlendirilebilmesi,
sonuçlandırılabilmesi ve sizinle iletişime geçilebilmesi amacıyla alınmakta ve başka amaçlarla veri
işlemeye konu olmamaktadır.

Şirketimiz talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak
sonuçlandıracaktır. Başvurunuzun zamanında yanıtlanabilmesi için, işbu formdaki tüm bilgileri eksiksiz
doldurmanız gerekmektedir. Aksi durumda sizlere yanıt verilebilmesi için önce eksik bilgilerin veya
belgelerin tamamlanarak tarafımıza iletilmesi talep edilecektir. Bu durum da başvurunuzun yanıtlanma
süresini uzatabilecektir.
Başvuru sonucunun tarafınıza iletilmesi için belirli kimlik doğrulama taleplerini yerine getirmeniz
gerekebilecektir. İşbu formda yer alan bilgileri hatalı olarak girmeniz halinde doğabilecek zararlardan
Şirketimiz sorumlu değildir.
Vekaleten başvuru yapmanız halinde noter onaylı vekaletnamenizi; velayet/vesayet altında bulunanlar
adına yapılacak başvurularda ise velayet/vesayet ilişkisini gösterir belgeleri işbu form ekine ekleyiniz. .
Bu kapsamda tarafımıza sağlamış olduğunuz bilgi ve belgeler, veri sahibi olduğunuzun teyit edilmesini
müteakip derhal imha edilecektir.
Talepleriniz Şirketimiz tarafında ücretsiz sonuçlandırılacak olup, Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nca bir
ücret öngörülmesi veya cevaplama sürecinin ayrıca bir maliyet doğurması halinde, ilgili mevzuat
çerçevesinde belirlenen ücret alınacaktır.
Başvurunun Gönderileceği Adres:
Kirazpınar Mahallesi Taşocakları Mevkii No:220 Gebze / Kocaeli
Kişisel Verileri Koruma Kanunu uyarınca yapmış olduğum bilgi edinme başvurusunun, yukarıda
belirttiğim talep/talepler çerçevesinde değerlendirilerek sonuçlandırılmasını rica eder, işbu başvuruda
tarafınıza sağlamış olduğum bilgi ve belgelerin doğru, güncel ve şahsıma ait olduğunu kabul, beyan ve
taahhüt ederim.

Veri Sahibi
Adı Soyadı
Başvuru Tarihi
İmza

