İLGİLİ KİŞİ BAŞVURU FORMU
GENEL AÇIKLAMALAR
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) kişisel verilerin işlenmesine ilişkin olarak ilgili kişilere
KVKK’nın 11. maddesinde düzenlenen hakları tanımıştır.
KVKK’nın 13. maddesinin 1. fıkrası uyarınca Atasu Su ve Su Ürünleri Gıda Turizm San.ve Tic. A.Ş.(ATASU) ‘ya
yapılacak başvuruların yazılı olarak yapılması halinde, ilgili kişi(kişisel verisi işlenen gerçek kişi) haklarının
değerlendirilmesi ve gereken bilgilendirmenin yapılabilmesi için işbu İlgili Kişi Başvuru Formu düzenlenmiştir.

Talebiniz tarafımıza ulaştığı tarihten itibaren talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde
sonuçlandırılacaktır.

Başvuru için aşağıdaki yöntemlerden birisini kullanabilirsiniz.
Posta Yoluyla veya Şahsen Başvuru

Çamlıca Mahallesi İstiklal Caddesi No:207
Hendek / Sakarya

Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) Yoluyla Başvuru

atasuvesuurunleri@hs01.kep.tr

Mobil İmza veya Güvenli Elektronik İmza Kullanılarak

kvkk@elmaciksu.com.tr

Elektronik Posta Yoluyla Başvuru

NOT: Başvuru zarfının üzerine veya elektronik postanın konu kısmına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu
Kapsamında Bilgi/Değişiklik Talebi” yazmanız durumunda daha hızlı cevap alabileceğinizi hatırlatırız.
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Lütfen sizinle iletişime geçebilmemiz ve kimliğinizi doğrulayabilmemiz adına aşağıdaki alanları doldurunuz.
İLGİLİ KİŞİ BİLGİLERİ
Adı Soyadı

:

T.C. Kimlik Numarası

:

Diğer Ülke Vatandaşları için
Pasaport Numarası veya Kimlik Numarası
Tebligata Esas Yerleşim Yeri veya İş Yeri Adresi:
KEP (Kayıtlı Elektronik Posta) adresi

:

Elektronik posta adresi

:

Telefon No / Faks No

:

Lütfen ATASU ile olan ilişkinizi belirtiniz.
☐ ATASU çalışanı / Eski çalışan

Çalıştığı yıllar:

☐ Çalışan adayı/Özgeçmiş paylaşımı yaptım

Başvuru tarihi:
Başvurunun nereye yapıldığı ve
varsa ek açıklama:

☐ Tedarikçi

Açıklama:

☐ İş ortağı

Açıklama:

☐ Müşteri

Açıklama:

☐ Potansiyel müşteri
☐ Ziyaretçi

Açıklama:

☐ İnternet sitesini ziyaret eden kişiler

Açıklama:

☐ Diğer

Açıklama:
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KVKK’nın 11. maddesi uyarınca, kişisel verileri işlenen herkes aşağıda yer alan konularla ilgili taleplerde
bulunabilir:

☐ Kişisel verilerimin işlenip işlenmediğini öğrenmek istiyorum.
☐ Kişisel verilerim işlenmişse buna ilişkin bilgi talep ediyorum.
☐ Kişisel verilerimin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenmek istiyorum.
☐ Kişisel verilerimin yurt içi veya yurt dışında üçüncü kişilere aktarılması söz konusu ise, yurt içinde veya yurt dışında
aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenmek istiyorum.
☐ Kanunen öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerimin silinmesini veya yok edilmesini veya
anonimleştirilmesini istiyorum.
☐ Kişisel verilerimin eksik veya yanlış işlenmiş olduğunu düşünüyorum ve bunların düzeltilmesini istiyorum. (Lütfen
açıklama kısmına düzeltilmesini istediğiniz kişisel veriniz ile ilgili detaylı bilgi veriniz.)
☐ Talebim üzerine kişisel verilerimde değişiklik yapılması halinde, kişisel verilerimin aktarıldığı üçüncü kişilere bunun
bildirilmesini istiyorum.
☐ Kişisel verilerimin hukuka aykırı olarak işlenmesi sebebiyle uğradığım zararın giderilmesini talep ediyorum
(Lütfen zararınızın hangi veri işleme faaliyeti sonucunda, ne zaman ve nasıl ortaya çıktığı hakkında açıklama
bölümünde detaylı bilgi veriniz.)
Lütfen kanun kapsamındaki talebinizi detaylı olarak belirtiniz:
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Lütfen başvurunuza vereceğimiz yanıtın tarafınıza bildirilme yöntemini seçiniz.

❏ Başvuru sonucunun, posta aracılığı ile tebligata esas yerleşim yeri / iş yeri adresime gönderilmesini
istiyorum.

❏ Başvuru formunda belirttiğim elektronik posta adresime gönderilmesini istiyorum.
❏ Elden teslim almak istiyorum.

İşbu başvuru formu, taleplerinize doğru, eksiksiz şekilde ve Kanun’da belirtilen sürede cevap verilebilmesi için
düzenlenmiştir. Hukuka aykırı veri paylaşımından kaynaklanabilecek hukuki risklerin önüne geçmek ve kişisel
verilerinizin güvenliğinin sağlanması amacıyla, kimlik ve yetki tespiti için ek evrak ve malumat (Nüfus cüzdanı
veya sürücü belgesi sureti vb.) talep etme hakkını saklı tutarız. Form kapsamında iletmekte olduğunuz
taleplerinize ilişkin bilgilerin doğru ve güncel olmaması, yanlış/yanıltıcı bilgilerle ya da yetkisiz başvuru yapılması
halinde başvurunuz reddedilecektir. Söz konusu yanlış bilgi ya da yetkisiz başvuru kaynaklı taleplerden dolayı
mesuliyetimiz bulunmamaktadır.

Başvuru Sahibi (İlgili kişi) Adı Soyadı
Başvuru Tarihi
İmza

:
:
:

İşbu formun düzenlenmesine esas kanuni düzenlemeler:


Veri Sorumlusuna Başvuru ve Usul Esasları Hakkında Tebliğ’in 5.,6.,7. Maddeleri



6698 sayılı Kişisel verilerin Korunması Kanunu’nun 11., 13. Maddeleri



Türkiye Cumhuriyeti Anayasası 20.Maddesi
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