VERİ SAHİBİ BAŞVURU FORMU
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”)’nun 11. maddesinde tanınan
hakları ile olarak veri sahipleri, veri sorumlusu şirketimiz Kael Mühendislik Elektronik Ltd. Şti. (“Kael
Mühendislik Elektronik”)’ye kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin birtakım taleplerde bulunma
hakkına sahiptir.
KVK Kanunu’nun 13’üncü maddesinin 1. fıkrası gereğince; veri sorumlusu olan Şirketimize
bu haklara ilişkin olarak yapılacak başvuruların yazılı olarak veya dijital ortamdan iletilmesi
gerekmektedir.
Bu çerçevede yazılı olarak Şirketimize yapılacak başvurular için bu formun çıktısı alınarak;
 Başvuru Sahibi’nin şahsen başvurusu ile,
 Noter vasıtasıyla ya da
 Başvuru Sahibi’nce 5070 Sayılı Elektronik İmza Kanunu’nda tanımlı olan güvenli elektronik
imza ile imzalanarak şirketin Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) adresine gönderilmek suretiyle,
tarafımıza iletilmelidir.
Yazılı başvurular,
 Başvuru Sahibi’nin şahsen başvurusu ile yapılıyorsa, Başvuru sahibinin kimliğini
doğrulayıcı belge ve şirket adresine, üzerinde “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu
Kapsamında Bilgi Talebi“ ağzı kapalı zarf ile
 Noter vasıtasıyla yapılıyorsa, şirket adresine, üzerinde “Kişisel Verilerin Korunması
Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi“ zarf ile
Elektronik Posta ile başvurular,
 “Güvenli elektronik imza” ile imzalanarak Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) adresine E-posta’nın
konu kısmına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgi Talebi” yazılarak yapılacaktır.
Veri Sorumlusu: Kael Mühendislik Elektronik
KEP Adresi: info@kael.com.tr
Adres: Kemalpaşa OSB Mah. 78 Sokak, No:10/1, 35175, Ulucak
Kemalpaşa/İZMİR
TÜRKİYE
Ayrıca, Kurul’un belirleyeceği diğer yöntemler duyurulduktan sonra bu yöntemler üzerinden
de başvuruların ne şekilde alınacağı Şirketimizce duyurulacaktır.
Tarafımıza iletilmiş olan başvurularınız KVK Kanunu’nun 13. maddesinin 2. fıkrası gereğince,
talebin niteliğine göre talebinizin bizlere ulaştığı tarihten itibaren otuz gün içinde olumlu/olumsuz
yanıtlandırılacaktır. Başvurunuz ücretsiz olarak sonuçlandırılacak olup, ayrıca bir maliyet
gerektirmesi durumunda ilgili mevzuat kapsamında belirlenen tutarlarda ücret talep edilebilecektir.
Yanıtlarımız ilgili KVK Kanunu’nun 13. maddesi hükmü gereğince müşteri beyanına göre yazılı veya
elektronik ortamdan tarafınıza ulaştırılacaktır.

A. Başvuru Sahibi İletişim Bilgileri
Adı Soyadı
TC Kimlik No.
*Diğer ülke vatandaşı olması
halinde pasaport numarası.

E-mail Adresi
Telefon
Açık Adres

İmza

B. Başvuru Sahibinin Şirketimiz ile Olan İlişkisi
Lütfen şirketimiz ile olan ilişkinizi belirtiniz.
☐ Müşteri ☐ Ziyaretçi ☐ İş Ortağı ☐ Diğer
Diğer seçeneğini işaretlediyseniz lütfen detay veriniz:

C. Başvuru Sahibinin Talep Detayı

D. Beyan
Başvuru formunda belirttiğim talepler doğrultusunda, Şirketinize yapmış olduğum
başvurumun Kişisel Verilerin Koruması Kanunu’nun 13. maddesi uyarınca değerlendirilerek
tarafıma yukarıda belirttiğim elektronik posta adresi / açık adres aracılığı ile bilgi
verilmesini talep ederim.
Ad Soyad:
Tarih:
İmza:

