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6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA 

VERİ SAHİBİ BAŞVURU FORMU 

 

1- VERİ SAHİBİNE İLİŞKİN BİLGİLER  

 

1.1. BAŞVURU SAHİBİ İLETİŞİM BİLGİLERİ:  

KVKK’nın ilgili maddesi uyarınca yapacağınız başvurunuzla ilgili olarak, sizleri tanıyabilmemiz ve Güncan Plastik 

tarafından gerekli araştırma, değerlendirme ve çözümlemeleri yapabilmemiz amacıyla aşağıdaki bilgileri eksiksiz 

şekilde doldurmanızı rica ederiz: 

 

Ad ve Soyad*  

T.C.Kimlik Numarası / 

Yabancılar için uyruk ve 

Pasaport No bilgisi*  

 

Adres*  

Telefon Numarası*  

E-posta Adresi*  

Faks Numarası (İsteğe bağlı)  

 * Doldurulması zorunlu alanlardır. 

 

Yukarıda tarafımıza sunmuş olduğunuz kişisel verileriniz, işbu formun değerlendirilebilmesi, sonuçlandırılabilmesi ve 

sizinle iletişime geçilebilmesi amacıyla alınmakta ve başka amaçlarla veri işlemeye konu olmamaktadır. 

 

1.2. Lütfen Şirketimiz ile olan ilişkinizi belirtiniz. (Müşteri, iş ortağı, çalışan adayı, eski çalışan, üçüncü taraf 

firma çalışanı, hissedar gibi)  

 

Güncan Plastik ile olan ilişkinize dair uygun olan seçeneği işaretleyerek, mevcut ilişkinin hâlen devam edip etmediğini 

aşağıdaki boşlukta belirtiniz. 

 

Müşteri      Çalışan Adayı 

                                                                            İş Başvurusu/Özgeçmiş  

                                                                            Paylaşım Tarihi            ……………. 

 

İş Ortağı/Çözüm Ortağı/                            Çalışan 

Danışman 

 

Ziyaretçi     Eski Çalışan  

                                                                                   Çalıştığım Yıllar           …………….. 
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3.Taraf Firma çalışanı    Diğer (Açıklayınız)  

(Lütfen çalıştığınız firma ve  

pozisyon bilgisini belirtiniz)  

 

Şirketimiz içerisinde iletişimde olduğunuz Birim: ……….......................................................... 

 

Konu : ……………………………………..…………………………………….……………...……… 

 

 

2- VERİ SAHİBİNİN TALEPLERİ 

Veri sahibi olarak, KVKK’nın 11. ve 13. maddeleri kapsamında bilgi sahibi olmak istediğiniz durum/durumlar için lütfen 

aşağıda yer verilen listedeki ilgili kutucuğu işaretleyiniz. 

TALEBİNİZ 

 

GEREKEN BİLGİ/BELGE SEÇİMİNİZ 

1. Kişisel verilerimin Güncan Plastik 

tarafından işlenip işlenmediğini 

öğrenmek istiyorum. 

Özel bir veri türüne dair bilgi almak istiyorsanız 

lütfen belirtiniz. 

…………………………………………....................……………

………………………...…. 

 

 

2. Güncan Plastik tarafından kişisel 

verilerimin işleme faaliyeti hakkında 

bilgi almak istiyorum. 

Özel bir veri türüne dair bilgi almak istiyorsanız 

lütfen belirtiniz. 

…………………………………………....................……………

………………………...…. 

 

 

 

 

3. Güncan Plastik tarafından kişisel 

verilerimin hangi amaçla işlendiğini 

öğrenmek istiyorum. 

Özel bir veri türüne dair bilgi almak istiyorsanız 

lütfen belirtiniz. 

…………………………………………....................……………

………………………...… 

 

 

 

 

4. Güncan Plastik tarafından kişisel 

verilerimin amacına uygun kullanılıp 

kullanılmadığını öğrenmek istiyorum. 

Özel bir veri türüne dair bilgi almak istiyorsanız 

lütfen belirtiniz. 

…………………………………………....................……………

………………………...… 

 

 

 

 

5. Eğer kişisel verilerim yurtiçinde 

veya yurtdışında üçüncü kişilere 

aktarılıyorsa, aktarılan üçüncü kişileri 

bilmek istiyorum. 

Özel bir veri türüne dair bilgi almak istiyorsanız 

lütfen belirtiniz. 

…………………………………………....................……………

………………………....... 
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