
24/3/2016 TARİHLİ 6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI
KANUNU KAPSAMINDA VERİ PAYLAŞIM HAKLARININ

KULLANIMINA YÖNELİK BAŞVURU FORMU

Başvuru formunuzu, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) kapsamında

yapacağınız talebinizin yerine getirilebilmesi için tarafınızdan istenilen bilgileri açık ve tam

doldurarak, ıslak imzalı bir örneği ile;

a) Elden teslim edilmesi halinde, kimlik bilgilerinizin teyidine müteakiben HİLAL TRANS

ULUSLARARASI NAKLİYAT VE TİC. A.Ş. (Orhanlı Mh. Derviş Cad. No:24/2 Tuzla/İSTANBUL)

adresine bizzat iletebilir veya

b) Elektronik ortamda iletilmesi halinde firma kep adresiniz üzerinden hilaltrans@hs01.kep.tr

mailadresimizeiletebilirsiniz.

Başvuru Esnasında Dikkat Edilecek Hususlar;

 Elden teslimde form, kapalı zarf içerisinde olmalıdır. Zarfın üzerinde “Kişisel

Verilerin Korunması Kanunu Bilgi Talebi” yazmalıdır. Bu usule uygun olmayan zarflar

dikkate alınmayacaktır.

 Kep adresi üzerinden başvuru olması halinde ise E-Postanın “Konu” kısmına “Kişisel

Verilerin Korunması Kanunu Bilgi Talebi” yazılmalıdır.

Başvurunuz, ilgili formunuzun tarafımıza ulaşmasından itibaren en geç 30 (otuz) gün

içerisinde yanıtlanacaktır. Tarafımıza sunduğunuz bilgi ve belgelerin eksik ve/veya

anlaşılamaz olması halinde tarafınızla iletişime geçerek, başvuru sürecinizi en doğru

şekilde tamamlıyor olacağız. Başvuru yanıtlarınız tarafınıza mail yolu ile iletilecektir.

A. Veri Sahibine Ait Kişisel Bilgiler
 T.C. Kimlik No:
 Ad- Soyad:
 Mobil / Telefon Numarası:
 Ev/İş Adres:
 E-posta Adres:

B. Firmamız ile Bağlantı Sebebiniz
 Çalışan Adayı ⃣
 Mevcut Çalışan ⃣
 Eski Çalışan ise Çalıştığı Dönem : ……/……/…… - ….../……/…… ⃣
 Üçüncü Taraf (Müşteri, Tedarikçi, Ziyaretçi, Alt Yüklenici, vb.) ⃣

mailto:hilaltrans@hs01.kep.tr


C. Veri Sahibinin İşlenecek Bilgilerine İlişkin Talep Ettiği Husus/Hususlar
(Lütfen talep ettiğiniz husus/hususlar için E ( ), talep etmediğiniz husus/hususlar için
H ( ) kutularını işaretleyiniz. )

 Kişisel verilerimin Hilal Trans tarafından işlenip işlenmediğini öğrenmek
istiyorum.
E ( ) H ( )

 Kişisel verilerimin işlenmesi halinde bu veri işleme faaliyetleri hakkında hangi
kapsamda, hangi amaç ile işleneceği hususunda bilgi talep ediyorum. E ( ) H
( )

 Kişisel verilerimin işlenme amacını ve işlenme amacına uygun kullanılıp
kullanmadığını öğrenmek istiyorum. E ( ) H ( )

 Kişisel verilerim yurtiçinde veya yurtdışında üçüncü kişilere aktarılıyorsa, Hilal
Trans’ın bu üçüncü kişileri tarafıma bildirmesini talep ediyorum. E ( ) H ( )

 Kişisel verilerimin eksik veya yanlış işlenmesi halinde Hilal Trans tarafından
düzeltilmesini talep ediyorum. E ( ) H ( )

 Eksik ve yanlış işlendiğini düşündüğüm kişisel verilerimin aktarıldığı üçüncü
kişiler nezdinde de 3 numaralı açıklama kısmında belirtilen şekilde
düzeltilmesini istiyorum. E ( ) H ( )

 Kişisel verilerimin kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak
işlenmiş olmasına rağmen, kişisel verilerimin silinmesini ve/veya yok
edilmesini talep ediyorum. E ( ) H ( )

 Silinmesini talep ettiğim kişisel verilerimin aktarılan üçüncü kişiler nezdinde de
silinmesini ve/veya yok edilmesini talep ediyorum. E ( ) H ( )

 Şirketiniz tarafından işlenen kişisel verilerim münhasıran otomatik sistemler
vasıtasıyla analiz edildiğini ve bu analiz neticesinde şahsım aleyhine bir sonuç
doğduğunu düşünüyorum. Bu sonuca itiraz ediyorum. E ( ) H ( )

D. Talep Açıklaması
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………

E. Başvuru Sonuçları

Başvurunuz, ilgili formunuzun tarafımıza ulaşmasından itibaren en geç 30 (otuz)

gün içerisinde yanıtlanacaktır. Başvuru yanıtlarınız tarafınıza mail yolu ile



iletilecektir.

İşbu başvuru formu, şirketimiz olan HİLAL TRANS ULUSLARARASI NAKLİYAT VE TİC.

A.Ş. ile olan ilişkinizi tespit ederek, varsa, kurumumuz 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

Şirketimiz 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.

F. Veri Sahibi Başvuru Beyanı

KVK Kanunu uyarınca yapmış olduğum başvurunun işbu Başvuru Formu’nda
belirttiğim talepler doğrultusunda değerlendirilerek sonuçlandırılmasını rica ederim.

Kişisel Veri Sahibi / Başkası Adına Başvuruda Bulunan Kişi1

Adı Soyadı :
Başvuru Tarihi :
İmzası :

1 Başkası adına başvuru yapıyor olmanız halinde, başvuru yapmaya yetkili olduğunuzu gösteren belgeleri (kişisel
veri sahibinin velisi/ vasisi olduğunu gösterir noter tasdikli belge, vekaletname, imza sirküleri gibi) lütfen
başvurunun ekinde iletiniz.
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