KİŞİSEL VERİ SAHİBİ BAŞVURU FORMU
Spot Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş (Bundan böyle Şirket olarak anılacaktır.) olarak, Kişisel Verilerin Korunması
Kanunu’nun (“KVKK”) 11’inci maddesi çerçevesinde veri sahibi olarak ileteceğiniz taleplerinizi en uygun şekilde
değerlendirebilmek amacıyla işbu Kişisel Veri Sahibi Başvuru Formu’nu (“Form”) oluşturmuş bulunmaktayız. Bu
Form ile ilgili tüm sorularınızı mesai gün ve saatleri içerisinde (0216) 464 10 54 telefon numarasından veya
info@spot.com.tr e-posta adresinden bize ulaşarak iletebilirsiniz.
1.

Veri Sahibi Olarak Haklarınız
Veri sahibi olarak Şirketimiz tarafından gerçekleştirilen veri işleme faaliyeti ve KVKK’nın 11’inci maddesinde
belirtilen haklarınız konularında bilgi sahibi olmak için www.spot.com.tr adresinde yer alan Kişisel Verilerin
Korunması Politikası’nı okuyunuz.

2.

Başvuru Yöntemi
Veri sahibi olarak KVKK’nın 11’inci maddesinde belirtilen haklarınızdan herhangi birini kullanmak istemeniz
halinde, işbu Formu doldurmalı ve Formun (4) numaralı maddesi altında belirtilen taleplerinize ilişkin ekler ile
birlikte aşağıda belirtilen yöntemlerden birisi ile Şirketimize göndermelisiniz:
BAŞVURUNUN İLETİLECEĞİ

BAŞVURUDA GÖSTERİLECEK BİLGİ

BAŞVURU
YÖNTEMİ

BAŞVURU ŞEKLİ

1.

Yazılı Olarak
Başvuru

Islak
imzalı
şahsen
(kimlik tevsiki ile),iadeli
taahhütlü posta veya
Noter vasıtasıyla

Kozyatağı, Bayar Caddesi, Şehit
Mehmet Fatih Öngül Sokak,
Bağdatlıoğlu Plaza No:3, 34742
Kadıköy/İstanbul İSTANBUL

Zarfın/tebligatın üzerine “Kişisel
Verilerin Korunması Kanunu
Kapsamında
Bilgi
Talebi”
yazılacaktır.

2.

Kayıtlı
Elektronik

Kayıtlı elektronik posta
(KEP) adresi ile

spot@hs01.kep.tr
e-posta
adresine kayıtlı elektronik posta
(KEP)

E-posta’nın konu kısmına
“Kişisel Verilerin Korunması
Kanunu Bilgi Talebi”
yazılacaktır.

Sistemimizde
Bulunan
Elektronik Posta
Adresi
ile
Başvuru

Şirketimizin
kayıtlı
elektronik
adresinizi
suretiyle

sisteminde
bulunan
posta
kullanmak

spot@hs01.kep.tr
e-posta
adresine kayıtlı elektronik posta
(KEP)

E-posta’nın konu kısmına
“Kişisel Verilerin Korunması
Kanunu Bilgi Talebi”
yazılacaktır.

Sistemimizde
Bulunmayan

Mobil
imza/e-imza
içerecek biçimde

Elektronik
Posta

Şirketimizin sisteminde
bulunmayan elektronik
posta
adresinizi
kullanmak suretiyle

spot@hs01.kep.tr
e-posta
adresine kayıtlı elektronik posta
(KEP)

ADRES

Posta (KEP)
Yoluyla Başvuru

3.

4

Adresi ile

E-posta’nın konu kısmına
“Kişisel
Verilerin
Korunması Kanunu Bilgi
Talebi” yazılacaktır.

Başvuru

1

3.

Başvuru Sahibine İlişkin Bilgiler
Başvurunuzun sağlıklı bir şekilde değerlendirilebilmesi ve talebinize ilişkin olarak sizinle iletişim kurabilmemiz
için lütfen aşağıda talep edilen bilgi ve belgeleri tam ve doğru şekilde sağlayınız.
Ad ve Soyad

:

T.C. Kimlik Numarası

:

Adres

:

Telefon Numarası

:

Elektronik Posta Adresi

:

Lütfen şirketimiz ile olan ilişkiniz hakkında aşağıda belirtilenlerden uygun olan seçeneği seçiniz ve aşağıdaki
boşluğa söz konusu ilişkinin hala devam edip etmediğini, sona ermiş ise hangi dönemlerde devam ettiğini ve
varsa şirketimiz ile olan ilişkiniz kapsamında irtibat halinde olduğunuz müdürlük/şube bilgisini (varsa) yazınız.
Müşteri

İş Ortağı/Tedarikçi

Potansiyel
Müşteri

Ziyaretçi

Çalışan

İş Başvurusunda Bulunan

Diğer

___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
_______________________________
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4.

Başvuru Sahibinin Talepleri
Kişisel verilerinize ilişkin talebinizi aşağıdaki forma açıkça yazmanız ve konuya ilişkin bilgi ve belgeleri başvuruya
eklenmeniz gereklidir.
Talep Konusu

Bilgi, Belge, Açıklama, Açık Talep ve Önerileriniz

1.

2.

5.

Başvurunun Sonuçlandırılması ve Başvuru Sonucunun Bildirimi
Şirketimiz, talebinizi KVKK’nın 13’üncü maddesi uyarınca, talebin niteliğine göre en geç otuz gün içerisinde
değerlendirerek sonuçlandıracaktır. Talebinize yönelik olumlu veya olumsuz yöndeki yanıtlar Şirketimizce
tarafınıza yazılı olarak veya elektronik ortamda bildirilebilir. Başvuru sonucunun posta veya elektronik posta
yöntemlerinden biriyle iletilmesine yönelik bir tercihiniz varsa, bu tercihinizi postanın/elektronik postanın
gönderileceği adres/elektronik posta adresi ile birlikte aşağıda belirtmeniz gerekmektedir:
Başvuruma ilişkin cevabın elektronik posta aracılığıyla gönderilmesini istiyorum.
E-posta Adresi: ……………………………………….
Başvuruma ilişkin cevabın posta aracılığıyla gönderilmesini istiyorum.
Posta Adresi: ………………………………………….
Talepleriniz kural olarak ücretsiz sonuçlandırılacak olmakla birlikte, talebinizin cevaplandırılmasının ayrıca bir
maliyeti gerektirmesi hâlinde, tarafınızdan ilgili mevzuat çerçevesinde belirlenen ücretin ödenmesi talep
edilebilecektir.
Şirketimizin talebin sonuçlandırılması için ek bilgiye ihtiyaç duyması veya başvurunun veri sahibi tarafından
yapıldığının tevsik edilememesi durumunda, sizinle işbu Formda belirtilen veya Şirketimiz nezdinde bulunan
iletişim bilgileriniz aracılığıyla iletişime geçilebilecektir.
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6.

Beyan
Şirketinize yapmış olduğum başvurumun KVKK’nın 13’üncü maddesi uyarınca taleplerim doğrultusunda
değerlendirilerek sonuçlandırılmasını rica ederim.
İş bu başvurudaki tarafınıza sağlamış olduğum bilgilerin doğru ve güncel olduğunu,Şirketinizin başvurumu
sonuçlandırabilmek adına ilave bilgi talep edebileceğini ve ayrıca maliyet gerektirmesi halinde kişisel Verileri
Koruma Kurulu tarafından belirlenen ücreti ödemem gerekebileceği hususunda aydınlatıldığımı beyan ve
taahhüt ederim.
Kişisel Veri Sahibi
Adı Soyadı:
Başvuru Tarihi:
İmza:
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