6698 KVKK VERİ SAHİBİNİN VERİ
SORUMLUSUNA YAPACAĞI BAŞVURULAR
İÇİN BAŞVURU FORMU

FOF-252.00

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda (KVKK) ilgili kişi olarak tanımlanan kişisel veri
sahiplerine, KVKK’nın 11. maddesinde kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin belirli haklar tanınmıştır.
KVKK’nın 13. maddesinin 1. fıkrası uyarınca; veri sorumlusu olan Şirketimize bu formu doldurarak
aşağıdaki yöntemlerden biri aracılığıyla Şirketimize ulaştırması gerekmektedir.
• Başvuru formu ve kimliğinizi teyit edici belgeler ile birlikte “Mehmet Akif Ersoy mah. No:34/3
1. Öteyaka Küme Kemalpaşa/ İzmir” adresine Şirketimize bizzat başvurabilirsiniz,
• Başvuru formunu noter aracılığıyla Şirketimize iletebilirsiniz,
• Güvenli elektronik veya mobil imzanız ile imzalanmış başvuru formunuzu Şirketimizin
ozteknik@hs03.kep.tr ve kurumsal@ozteknikoto.com e-posta adresine iletebilirsiniz
• Başvuru formunuzu Şirketimize daha önce bildirmiş olduğunuz ve sistemlerimizde kayıtlı
olan e-posta adresiniz üzerinden ozteknik@hs03.kep.tr ve kurumsal@ozteknikoto.com eposta adresine iletebilirsiniz,
• Kimlik tespit ve teyit işlemlerinin yapılması suretiyle, Kanun ve ilgili mevzuatta belirtilen
diğer usuller ile tarafımıza başvurabilirsiniz.
Şirketimize yukarıdaki yollardan biri ile ulaşan başvuruda yer alan talepler, KVK Kanunu’nun 13.
maddesinin 2. fıkrası gereğince, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve talebin Şirketimize
ulaştığı tarihten itibaren en geç otuz gün içinde sonuçlandırılacaktır. Talebe ilişkin cevabımız
Kişisel Veri Sahibine 13. maddesinin 3. fıkrası uyarınca yazılı olarak veya elektronik ortamda
bildirilecektir.
1. Kişisel Veri / Başvuru Sahibi Bilgileri
Başvuru Formu’yla Kişisel Veri Sahibi’ni “başvuru sahibi” olarak tanımlanabilmesi, talebin
Şirketimiz nezdinde incelenebilmesi, sürecin tam ve sağlıklı olarak işleyebilmesi ve sonuç hakkında
zamanında bilgilendirme yapılabilmesi için aşağıdaki bilgilerin eksiksiz olarak sağlanması
gerekmektedir.

Ad Soyad
T.C. Kimlik No
Cep Telefonu
e-posta
Adres

2. Kişisel Veri / Başvuru Sahibi’nin Şirketimiz İle Olan İlişkisi Hakkında Bilgiler
Lütfen Şirketimiz ile olan ilişkinizi belirtiniz.
Eski Çalışan / Çalıştığınız yıllar

……………………………………………………

Ziyaretçi

……………………………………………………

/ Ziyaret edilen bölüm ve kişi

Çalışan Adayı / Özgeçmiş paylaşım tarihi

……………………………………………………

Tedarikçi / Çalıştığınız firma ve pozisyonunuz

……………………………………………………

Diğer / Açıklayınız

……………………………………………………

Yayın Tarihi:05.05.2021
Çolak,
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3. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamındaki Talebiniz
Lütfen Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında talebinizi detaylı olarak belirtiniz

4. Başvurunun Sonuçlandırmasına Yönelik İletişim Bilgileri
Lütfen Şirketimize iletmiş olduğunuz başvuru formuna istinaden verilecek olan yanıtın hangi
yöntem ile tarafınıza bildirilmesini tercih ettiğinizi belirtiniz (Sadece bir kutu seçilebilir).
Başvuru Formu'nda belirttiğim adresime gönderilmesini istiyorum.
Başvuru Formu'nda belirttiğim e-posta adresime gönderilmesini istiyorum.
Başvuru Formu'nda belirttiğim Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) adresine gönderilmesini istiyorum.

Bu başvuru formu, Şirketimiz ile olan ilişkinizi tespit ederek, varsa, Şirketimiz tarafından işlenen
kişisel verilerinizi eksiksiz olarak, ilgili başvurunuza doğru ve kanuni süresinde cevap verilebilmesi
için tanzim edilmiştir. Hukuka aykırı ve haksız bir şekilde veri paylaşımından kaynaklanabilecek
hukuki risklerin bertaraf edilmesi ve özellikle kişisel verilerinizin güvenliğinin sağlanması amacıyla,
kimlik ve yetki tespiti için Kurumumuz ek evrak (Kimlik, ehliyet gibi.) talep etme hakkını saklı tutar.
Form kapsamında iletmekte olduğunuz taleplerinize ilişkin bilgilerin doğru ve güncel olmaması ya
da yetkisiz bir başvuru yapılması halinde Şirketimiz, söz konusu yanlış bilgi ya da yetkisiz başvuru
kaynaklı taleplerden dolayı mesuliyet kabul etmemektedir.
5. Kişisel veri Sahibi Beyanı
Kişisel Veri/Başvuru Sahibi olarak, Başvuru Formu’nda yer alan Genel Açıklamaları okuduğumu,
KVK Kanunu ve Başvuru Formu’nda yer alan hak ve yükümlülüklerimi bildiğimi ve bu kapsamda
Başvuru Formu’nda belirtmiş olduğum tüm bilgilerin doğru ve eksiksiz olduğunu kabul ve beyan
eder. İşbu talebime istinaden yasal süre içerisinde tarafıma bilgi verilmesini rica ederim.
Ad Soyad

Başvuru Tarihi

İmza

Bir başkası adına başvuru yapıyor iseniz, başvuru yapmaya yetkili olduğunuzu gösterir, yetkili
makam tarafından düzenlenmiş/onaylanmış belgeleri (veli/vasi olduğunuzu gösterir belge, özel
yetki içeren vekaletname vb.) başvuru formu ile birlikte iletmeniz gerekmektedir. Aynı şekilde,
şirketimizin başvuruya yanıtının başkası adına elden teslim alınabilmesi için, söz konusu
belgelerin sunulması gerekmektedir.
Yayın Tarihi:05.05.2021
Çolak,
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