KİŞİSEL VERİ SAHİBİ BAŞVURU FORMU
İşbu Kişisel Veri Sahibi Başvuru Formu (“Form”), veri sahiplerinin 6698 sayılı Kişisel Verilerin
Korunması Kanununda belirt len ha larını ullanma
n yapaca ları başvurularda
ullanılması amacıyla oluşturulmuştur
Bu kapsamda, kendinizle ilgili;
a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
b) Kişisel verileri işlenmişse buna iliş in bilgi talep etme,
c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun ullanılıp
ullanılmadığını öğrenme,
d) Yurt i inde veya yurt dışında işisel verilerin a tarıldığı ü üncü işileri bilme,
e) Kişisel verilerin e si veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini
isteme,
f) Kişisel verilerin işlenmesini gere tiren sebeplerin ortadan al ması halinde işisel
verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
g) (e) ve (f) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, işisel verilerinizin a tarıldığı ü üncü
işilere bildirilmesini isteme,
ha larına sah ps n z
r et m z tarafından şlenen ş sel ver ler n doğru ve güncel olması öneml d r Bu nedenle
ş sel ver ler n zde b r değ ş l meydana geld ğ nde lütfen b ze b ld r n z K ş sel Ver ler n
Korunması Kanunu apsamında aşağıda yer alan bilgileri ve talebinizi belirtiniz
Bilgileriniz
Adı Soyadı
T.C. Kimlik No
elefon Numarası
E-posta
Durumunuz
Adres

Müşteri

İş Ortağı

Ziyaret i

Diğer

Talebiniz

aleb n z n değerlend r lmes apsamında e b lg ye ht ya duyulması hal nde s z nle let ş m
urab lece t r Başvurunuz ücrets z olara sonu landırılaca olup, ayrıca b r mal yet
gere tirmesi durumunda ilgili mevzuat apsamında belirlenen tutarlarda ücret talep
edilebilecektir.
Bu formun e si siz olara doldurulmasının ardından imzalanara ;
 Yenimahalle Mah. 3095. Sok No:4 Atakum SAMSUN adresine şahsen veya noter
analıyla,

arafınızca ir etimize daha önce bildirilen ve sisteminde ayıtlı bulunan E-posta ile
destek@bekbars.com adresine iletebilirsiniz.
İşbu başvuru formunda bel rtt ğ m talepler doğrultusunda, r et n ze yapmış olduğum
başvurumun K ş sel Ver ler n Koruması Kanunu nun
maddes uyarınca değerlend r lere
tarafıma yu arıda belirttiğim ele troni posta adres aracılığı le b lg ver lmes n talep eder m
Ad Soyad:
İmza:
Tarih:

