ANADOLU KAĞIT SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.
VERİ SAHİBİ BAŞVURU FORMU

1. Başvuru Hakkınıza İlişkin Genel Bilgilendirme
6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunun’da (“KVK Kanunu”) ilgili kişi olarak tanımlanan kişisel
veri sahiplerine (“Bundan sonra “Başvuru Sahibi” olarak anılacaktır), KVK Kanunu’un 11. Maddesi
Uyarınca Başvuru sahibi olarak ANADOLU KAĞIT SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ. (Şirket) müracaat
ederek aşağıda sayılan taleplerde bulunabilirsiniz;










Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
Kişisel verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını
öğrenme,
Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi veya yok edilmesine ilişkin işlemlerin kişisel verilerin
aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin
kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın
giderilmesini talep etme.

Şirketimiz 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 13. Maddesi uyarınca başvurunuzu
talebin niteliğine göre talebinizin bizlere ulaştığı tarihten itibaren en kısa sürede ve en geç otuz(30)
gün içinde sonuçlandıracaktır. Yanıtlarımız ilgili KVK Kanunu’nun 13. Maddesi gereğince yazılı veya
elektronik ortamdan tarafınıza ulaştırılacaktır.
2. Başvuru Yöntemleri
KVK Kanunu’nun 13. Maddesinin birinci fıkrası uyarınca; veri sorumlusu olan Şirketimize Bu haklara
ilişkin olarak yapılacak başvuruların yazılı olarak veya Kişisel verilerin Korunması Kurulu (“Kurul”)
tarafından belirlenen diğer yöntemlerle tarafımıza iletilmesi gerekmektedir.
Bu çerçevede yazılı olarak işbu başvuru formunu doldurarak Şirketimize Başvurular aşağıdaki yöntemi
kullanarak tarafımıza başvuru yapabilirsiniz.
a) Şahsi Olarak Yapılacak Olan Başvuru: Aydınlatma metninde de belirtmiş olduğumuz “Maltepe

Mah. Litros Yolu Sok. No:2-4, Dk.1C24 2.Matbaacılar Sitesi, 34010 Zeytinburnu/İstanbul
adrese kimliğinizle birlikte bizzat gelerek,
b) Noter Vasıtası ya da İadeli Taahhüt Posta İle Yapılacak Olan Tebligat: Aydınlatma metninde ve
yukarıda belirtmiş olduğumuz adrese tebligat göndererek,
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c) İmzalanan

başvuru formunun kimlik fotokopisi ile birlikte Elektronik Posta
Aracılığıyla, info@anadolukagit.com adresine göndererek başvuruda bulunabilirsiniz.

Kişisel Verilerin Korunması Kurul’u tarafından başkaca bir yöntem öngörülmesi halinde bu yöntem
aracılığıyla başvurularınızı yönlendirebilirsiniz.
Şirketimiz, Başvuru Sahibi tarafından e-mail yolu ile yapılacak başvurularda Başvuru Sahibi’ nin kimliğini
doğrulamak için ek bilgiler talep edebilecek gerekli önlemleri alabilecektir.

Başvuru Sahibine İlişkin Bilgiler (Tarafınıza Ait Bilgileri Doldurunuz.)
İsim:

Soy isim:

TC Kimlik
Numarası/Uyruk
ve Pasaport
Numarası varsa
kimlik numarası
(Yabancılar için):
Telefon
Numarası:

E-posta:

Faks:

Adres:

2

☐ Ziyaretçi

☐ Üçüncü Kişi Firma Çalışanıyım

☐ Eski Çalışan

Çalıştığınız Firma ve pozisyon
Bilgisi:…………………………………………………………….

Çalıştığınız Yıllar :………………………………………….

………………………………………………………………………

☐ Mevcut Çalışan
☐ İş Başvurusu/Özgeçmiş Paylaşan

☐ Diğer:
……………………………………………………………………..

Tarih:…………………………………………………………..

………………………………………………………………………

☐ İş ortağı
☐ Müşteri

Kanun’un 11. maddesi uyarınca talebinizi aşağıda belirtiniz.

Talep
Numarası
1
2
3

4

5

6

7

8

Talep Konusu

Seçiminizi lütfen aşağıdaki boşluğa X koyarak
belirtiniz. Ayrıca talebinize ilişkin olarak dilerseniz
farklıca bir açıklama da ekleyebilirsiniz.

Şirketinizin hakkımda kişisel veri işleyip
işlemediğini öğrenmek istiyorum.
Eğer şirketiniz hakkımda kişisel veri işliyorsa bu veri
işleme faaliyetleri hakkında bilgi talep ediyorum.
Eğer kişisel verilerim yurtiçinde veya yurtdışında
üçüncü kişilere aktarılıyorsa, bu üçüncü kişileri
bilmek istiyorum.
Kişisel verilerimin eksik veya yanlış işlendiği
düşünüyorum ve bunların düzeltilmesini istiyorum.
Düzeltilmesini istediğiniz kişisel verinizi "Seçiminiz"
alanına yazınız ve doğru ve tamamlayıcı bilgileri
gösteren belgeleri ek olarak gönderiniz.
Kişisel verilerimin kanun ve ilgili diğer kanun
hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına
rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan
kalktığını düşünüyorum ve bu çerçevede kişisel
verilerimin silinmesini veya yok edilmesini talep
ediyorum.
Eksik ve yanlış işlendiğini düşündüğüm kişisel
verilerimin aktarıldığı üçüncü kişiler nezdinde de
düzeltilmesini istiyorum. Düzeltilmesini istediğiniz
kişisel verinizi "Seçiminiz" alanına yazınız, doğru ve
tamamlayıcı bilgileri gösteren belgeleri ek olarak
gönderiniz.
Kişisel verilerimin kanun ve ilgili diğer kanun
hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına
rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan
kalktığını düşünüyorum ve bu çerçevede kişisel
verilerimin aktarıldığı üçüncü kişiler nezdinde de
silinmesini veya yok edilmesini talep ediyorum.
Şirketiniz tarafından işlenen kişisel verilerimin
münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz
edildiğini ve bu analiz neticesinde şahsım aleyhine
bir sonuç doğduğunu düşünüyorum. Bu sonuca
itiraz ediyorum. Aleyhinize olduğunu
düşündüğünüz analiz sonucunu "Seçiminiz" alanına
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yazınız ve itirazınızı destekleyen belgeleri ek olarak
gönderiniz.
Kişisel verilerimin kanuna aykırı işlenmesi
nedeniyle zarara uğradım. Bu zararın tazminini
talep ediyorum. Kanuna aykırılığa konu olan
hususu "Seçiminiz" alanına yazınız ve destekleyici
belgeleri ek olarak gönderiniz.
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6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun’un 11’inci maddesinin 1. fıkrası uyarınca
yukarıda belirtilen haklarınızın icrası ve bu çerçevede Şirketimiz tarafından aynı Kanun’un 13’üncü
maddesi mucibinde değerlendirme yapılabilmesi için, talebinizin konusuna göre (örneğin kişisel
verilerinizin eksik veya yanlış işlendiği düşünüyor ve bunların düzeltilmesini istiyorsanız başvurunuz
eksik ve yanlış işlendiğini düşündüğünüz kişisel verinizin doğru ve tamamlayıcı bilgilerini gösteren bilgi
ve belgeler gibi) ilgili talebinizle ilgili olan, bu talebinizi tevsik eder bilgi ve belgeleri de bizlere
sağlamanız gerekmektedir.
Başvuru Cevabınızı Almak İstediğiniz Yöntemi Seçmenizden Memnun Oluruz.
☐ Yukarıda belirtmiş olduğum adresime posta yolu ile gönderilmesini istiyorum.
☐ Yukarıda belirtmiş olduğum e-posta adresime gönderilmesini istiyorum.
Kanun’da belirtildiği üzere başvuru talebiniz tarafımıza ulaşmasından itibaren en geç 30 gün içerisinde
tarafınıza yukarıda seçmiş olduğunuz yöntem aracılığıyla dönüş yapılacaktır.
İşbu başvuru formu, Şirketimiz ile olan ilişkinizi tespit ederek, varsa, Şirketimiz tarafından işlenen kişisel
verilerinizi eksiksiz olarak belirleyerek, 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 Şirketimiz ek evrak ve malumat (Nüfus Cüzdanı, Sürücü belgesi veya Pasaport Sureti
vb.) 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 veya yetkisiz başvuru kaynaklı
taleplerden dolayı mesuliyet kabul etmemektedir.

Adı Soyadı

:

Başvuru Tarihi

:

İmza

:
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