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KİŞİSEL VERİ SAHİBİ BAŞVURU FORMU 

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında, Veri Sorumlusu Pomem Kursları’na 

ileteceğiniz taleplere ilişkin olarak başvuru formunu eksiksiz doldurmanız gerekmektedir.  

İLGİLİ KİŞİNİN KİMLİK VE İLETİŞİM BİLGİLERİ 

 

AD-SOYAD 

 

 

 

 

TC KİMLİK NO 

 

 

 

 

ADRES 

 

 

 

 

TELEFON NO 

 

 

 

 

E-POSTA ADRESİ 

 

 

 

 

 

 

Pomem Kursları İLE OLAN 

İLİŞKİNİZ 

 

 

 

☐           Müşteri / Alıcı: 

☐ Çalışan (Pozisyon:…………………………………………….) 

☐ İş Başvurusu/Çalışan Adayı (Pozisyon:…………………………) 

☐ Eski Çalışan (Pozisyon:………………………………………..) 

☐ İlişkili Firma Çalışanı (Firma Adı:……………………………..) 

☐ Diğer ( ……………………………………………….………. ) 
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Başvurunuzu ………………………  e-posta adresine gönderebilir, posta ya da noter aracılığı ile Şirketimizin 

……………… adresine gönderebilir ya da fiziken teslim edebilirsiniz. Taleplerinizin vekil aracılığıyla 

iletilecek ve takibi sağlanacak ise, usulüne uygun bir vekaletnamenin de başvuru formunun ekinde 

sunulması gerekmektedir. 

İşbu Başvuru Formu, Şirketimiz ile olan ilişkinizi tespit edip Şirketimiz tarafından işlenen kişisel 

verileriniz var ise işlenen verilerinizi tam olarak belirleyebilmek ve başvurunuzu kanuni süresi içerisinde 

cevaplayabilmek amacı ile düzenlenmiştir. Hukuka aykırı ve haksız bir şekilde veri paylaşımından 

kaynaklanabilecek hukuki risklerin önlenmesi ve özellikle kişisel verilerinizin güvenliğinin sağlanması ve 

talebinize ilişkin inceleme yapılabilmesi amacıyla Şirketimiz, başvurunuz ile ilgili, kimlik ve/veya yetki 

tespitine veya talebinize ilişkin ek evrak talep etme hakkını saklı tutar. Şirketimize iletmiş olduğunuz 

talepleriniz ve bu taleplerinize ilişkin bilgilerin doğru ve güncel olmaması yahut Şirketimizin yetkisi 

dışında bir başvuru talebinde bulunmanız halinde, Şirketimiz herhangi bir sorumluluk kabul 

etmemektedir.  

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında aşağıda belirtilen hususlarda talepte bulunabilirsiniz. 

➢ Şirketimizin kişisel verilerinizi işleyip işlemediği öğrenmeyi (KVKK m.11/1-a), 

➢ Şirketimizin kişisel verilerinizi işliyorsa, bu veri işleme faaliyeti hakkında bilgi verilmesini (KVKK 

m.11/1-b), 

➢ Şirketimiz kişisel verilerinizi işliyorsa, bu verilerin işlenme amacını ve işlenme amacına uygun 

kullanılıp kullanılmadığı öğrenmeyi (KVKK m.11/1-c), 

➢ İşlenen kişisel verilerinizin yurtiçinde veya yurtdışında üçüncü kişilere aktırılıp aktarılmadığı, 

aktarılıyorsa bu üçüncü kişilerin tarafınıza bildirilmesini (KVKK m.11/1-ç), 

➢ Şirketimizin kişisel verilerinizi eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde, eksik veya yanlış veriyi 

açıkça belirterek ve düzeltilmesine ilişkin bilgi ve belgeleri Şirketimize sunarak,  bunların 

düzeltilmesini (KVKK m.11/1-d), 

➢ Şirketimiz tarafından işlenen kişisel verilerinizin KVKK’nın 7.maddesi kapsamında işlenmesini 

gerektiren sebeplerin ortadan kalktığını düşünmeniz halinde sebeplerinizi belirterek kişisel 

verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme (KVKK m.11/ 1-e), 

➢ Şirketiniz tarafından eksik veya yanlış işlendiğini düşündüğünüz kişisel verilerinizle ilgili olarak 

tarafımıza bildirdiğiniz kişisel verilerinizin düzeltilmesi, silinmesi veya yok edilmesi taleplerinize 

ilişkin işlemlerin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme (KVKK 

m.11/1-f), 

➢ Şirketimiz tarafından işlenen kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla 

analiz edildiğini ve bu analiz sonucunda aleyhinize bir sonuç doğmasına, aleyhinize olduğunu 

düşündüğünüz analiz sonucunu da göndermek suretiyle, itiraz etme (KVKK m.11/1-g) , 

➢ Şirketimiz tarafından kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara 

uğradığınızı düşünüyorsanız, buna ilişkin bilgi ve belgeleri de Şirketimize ulaştırarak, zararın 

giderilmesini (KVKK m.11/1-ğ) taleplerinde bulunabilirsiniz. 
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Lütfen 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamındaki talebinizi detaylı olarak 

açıklayınız: 

 

 

  

                                                                                 Başvuranın Adı-Soyadı 

                                                     İmza 

                                                     Tarih 

 


