6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU
KAPSAMINDA VERİ SAHİPLERİNİN HAKLARINI KULLANMALARI
İÇİN BAŞVURU FORMU

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu çerçevesindeki talebinizin yerine
getirilebilmesi için aşağıdaki başvuru formunu eksiksiz doldurarak,
•

Posta yolu ile başvuru formunu iletecekseniz; ıslak imzalı halini noter tasdikli
TC Kimlik fotokopisi ile birlikte ATIŞKAN Yapı ve Endüstriyel Alçı Ürünleri
Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nin adresine posta yolu ile veya,

•

Kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da
ilgili kişi tarafından ATIŞKAN Yapı ve Endüstriyel Alçı Ürünleri Sanayi ve
Ticaret Anonim Şirketi’ne daha önce bildirilen ve ATIŞKAN Yapı ve Endüstriyel
Alçı Ürünleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nin sisteminde kayıtlı bulunan
elektronik posta adresinden birini kullanmak suretiyle başvuru formunu
iletecekseniz,

•

atiskanalci@hs03.kep.tr veya kvkk@atiskanalci.com adreslerinden uygun
olanına gönderebilirsiniz.

1. KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN (VE VARSA TEMSİLCİSİNİN) KİMLİK
VE İLETİŞİM BİLGİLERİ
Adı Soyadı:(*)
(Varsa) Temsilci
Adı Soyadı:(*)
T.C. Kimlik No:
(Varsa) Temsilci
T.C. Kimlik No:
Telefon Numarası: (*)
Adres: (**)
E-posta Adresi (***):
Diğer E-posta (****)
(*): Bu tabloda doldurulması gereken zorunlu alanlardır.
(**): Posta yolu ile başvurularda zorunlu alandır.
(***): Normal e-posta ile başvuruda bulunmak için ATIŞKAN Yapı ve Endüstriyel Alçı Ürünleri
Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’ne daha önce bildirilen ve ATIŞKAN Yapı ve Endüstriyel Alçı
Ürünleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nin sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta
adresi kullanılmalıdır.
(****) Kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza ve mobil imzayı refere eder.
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Yukarıda tarafımıza sunmuş olduğunuz kişisel verileriniz, münhasıran işbu Başvuru
Formu’nun değerlendirilebilmesi, sonuçlandırılabilmesi ve sizinle iletişime
geçilebilmesi amacıyla işlenmektedir.

2. VERİ SORUMLUSUNA DAİR BİLGİ
Başvuruda Bulunmak
İstediğim Şirket
Şirketinizle Olan
İlişkim
☐ İş ortağı

☐ Müşteri

☐ Çalışan

☐ Eski Çalışan

İlgili Birim:

Çalıştığım Yıllar:

☐ Çalışan Adayı

☐ Üçüncü Kişi Firma Çalışanı

Tarih :

Firma ve pozisyon:

☐ Ziyaretçi

☐ Diğer:

Tarih:
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KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDAKİ TALEBİM

Kişisel veri sahibinin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ikincil
mevzuatına, ATIŞKAN Yapı ve Endüstriyel Alçı Ürünleri Sanayi ve Ticaret Anonim
Şirketi Aydınlatma Metinlerine ve işbu başvuru formuna uygun olarak, talebini
ATIŞKAN Yapı ve Endüstriyel Alçı Ürünleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ‘ne
iletmesi durumunda; ATIŞKAN Yapı ve Endüstriyel Alçı Ürünleri talebin niteliğine göre
en geç otuz gün içinde ilgili talebi sonuçlandıracaktır. ATIŞKAN Yapı ve Endüstriyel
Alçı, başvuruda bulunan kişinin kişisel veri sahibi olup olmadığını tespit etmek adına
ilgili kişiden bilgi ve belge talep edebilir.
3. VERİ SAHİBİNİN TALEBİNİN SONUÇLANDIRILMASI
Niteliğine göre talebiniz, KVKK uyarınca bizlere ulaştığı tarihi takip eden en kısa
sürede ve en geç otuz (30) gün içinde cevaplandırılacaktır. 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:
(lütfen sadece bir yöntem belirleyiniz)
Adresime gönderilmesini istiyorum.
E-posta adresime gönderilmesini istiyorum.
Elden teslim almak istiyorum. (Vekâleten teslim alınması durumunda noter
tasdikli vekâletname veya yetki belgesi olması gerekmektedir.)
Talepleriniz ATIŞKAN Yapı ve Endüstriyel Alçı Ürünleri tarafından ücretsiz
sonuçlandırılacak olup, cevaplama sürecinin ayrıca bir maliyet doğurması halinde,
ilgili mevzuat çerçevesinde belirlenen tutarlarda ücret talep edilebilecektir.
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4. VERİ SAHİBİ (İLGİLİ KİŞİ) / TEMSİLCİSİ OLARAK BEYANIM
Bu başvuruyu; “Veri Sahibi” veya “Veri Sahibi’nin kanuni temsilcisi” sıfatıyla kanunen
yapmaya yetkili olduğumu, başvuruda yer alan bilgi ve belgelerin güncel ve doğru
olduğunu, hukuka aykırı, yanlış ve yanıltıcı hiçbir bilgi sağlamadığımı kabul ve beyan
ederim.
Yetkisiz bir başvuru yapmam halinde başvurum üzerine kanuna aykırı veya haksız bir
şekilde kişisel verilere dair bilgilerin paylaşılmasına neden olabileceğimi ve bundan
dolayı Şirketinizin ve ilgili kişilerin doğabilecek zararlarından, başvuruyu yapan olarak
sorumlu olacağımı kabul ederim.
Kişisel Veri Sahibi (İlgili Kişi) / Veri Sahibi (İlgili Kişi) Adına Başvuruda Bulunan Kişi
Adı Soyadı
:
Başvuru Tarihi:
İmza
:

VERİ SAHİBİ (İLGİLİ KİŞİ) ADINA BAŞVURUDA BULUNAN KİŞİLER:
Veri sahibi adına 3. kişiler tarafından yapılacak olan başvurularda, işbu Başvuru
Formu ile birlikte noterce onaylanmış özel vekâletnamenin, velayet/vesayet altında
bulunan çocuklar adına yapılacak başvurularda ise işbu Başvuru Formu ile birlikte
velayet/vesayet ilişkisini tevsik edici belgelerin bir suretinin tarafımıza gönderilmesi
gerekmektedir.
VERİ SAHİBİ BAŞVURU FORMU VE BAŞVURU HAKKI İLE İLGİLİ ÖNEMLİ
AÇIKLAMALAR:
1.Veri Sahibi (İlgili Kişi)nin Başvuru Hakkı
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVK Kanunu”) 11. maddesinde
kişisel veri sahiplerinin aşağıda yer alan konularda talepte bulunabileceği
düzenlenmiştir.
•

Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme

•

Kişisel verileri işlenmiş ise buna ilişkin bilgi talep etme

•
Kişisel verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp
kullanılmadığını öğrenme
•
Kişisel verilerinin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri
öğrenme

4

•
Kişisel verilerinin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde, bunların
düzeltilmesini isteme
•
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun
olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması
halinde kişisel verilerinin silinmesini, yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini
isteme
•
Düzeltme, kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesi
için yapılan işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirimesini isteme
•
İşlenen verilerinin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi
suretiyle aleyhine bir sonucun çıkmasına itiraz etme
•
Kişisel verilerinin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması
halinde zararın giderilmesini talep etme
2.Başvuru Hakkının İstisnaları
KVK Kanunu’nun 28. maddesi gereğince kişisel veri sahiplerinin aşağıda yer alan
konularda haklarını ileri sürmeleri mümkün olmayacaktır.
•
Kişisel verilerin resmi istatistik ile anonim hale getirilmek suretiyle araştırma,
planlama ve istatistik gibi amaçlarla işlenmesi
•
Kişisel verilerin milli savunmayı, milli güvenliği, kamu güvenliğini, kamu
düzenini, ekonomik güvenliği, özel hayatın gizliliğini veya kişilik haklarını ihlal
etmemek ya da suç teşkil etmemek kaydıyla sanat, tarih, edebiyat veya bilimsel
amaçlarla ya da ifade özgürlüğü kapsamında işlenmesi
•
Kişisel verilerin milli savunmayı, milli güvenliği, kamu güvenliğini, kamu
düzenini, ekonomik güvenliği sağlamaya yönelik olarak kanunla görev ve yetki
verilmiş kamu kurum ve kuruluşları tarafından yürütülen önleyici, koruyucu ve
istihbari faaliyetler kapsamında işlenmesi
•
Kişisel verilerin soruşturma, kovuşturma, yargılama veya infaz işlemlerine
ilişkin olarak yargı makamları veya infaz mercileri tarafından işlenmesi
KVK Kanunu’nun 28/2 maddesi gereğince; aşağıda sıralanan hallerde zararın
giderilmesini talep etme hariç olmak üzere, kişisel veri sahiplerinin haklarını ileri
sürmeleri mümkün olmayacaktır.
•
Kişisel veri işlemenin suç işlenmesinin önlenmesi veya suç soruşturması için
gerekli olması
•

Kişisel veri sahibinin kendisi tarafından alenileştirilmiş kişisel verilerin işlenmesi

•
Kişisel veri işlemenin kanunun verdiği yetkiye dayanılarak görevli ve yetkili
kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarınca
denetleme veya düzenleme görevlerinin yürütülmesi ile disiplin soruşturma ve
kovuşturması için gerekli olması
•
Kişisel veri işlemenin bütçe, vergi ve mali konulara ilişkin olarak devletin
ekonomik ve mali çıkarlarının korunması için gerekli olması
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