
6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU  
UYARINCA  

KİŞİSEL VERİ SAHİPLERİNE TANINAN HAKLARIN KULLANIMINA İLİŞKİN  
BAŞVURU FORMU 

 
 

06 Nisan 2016 tarihinde yayınlanarak yürürlüğe giren 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması 

Kanunu’nun (“KVKK”) 11. Maddesinde kişisel veri sahiplerine belirli haklar tanınmıştır. Veri 

sorumlusu sıfatıyla ticari merkezi Kuşbakışı Cad. No:19 Altunizade İstanbul adresinde bulunan 

şirketimiz Bizim Toptan Satış Mağazaları A.Ş.(ŞİRKET) tarafından işlenen kişisel verilerinize 

ilişkin talepleriniz, bu formu eksiksiz ve açık bir şekilde doldurup imzaladıktan sonra yukarıda 

belirtilen adresimize elden veya iadeli taahhütlü posta yolu ile iletmenizin ardından en geç 30 

(otuz) gün içinde yazılı olarak veya elektronik ortamdan yanıtlandırılacaktır. 
 

KVKK’nın 11. Maddesi uyarınca hazırlanan iş bu form ile şirketimize başvurma hakkı, kişisel 

veri sahibinin doğrudan kendisine aittir. Üçüncü şahıslar adına yapılacak başvurularda, ilgili şahsı 

temsile uygun bir vekâletnamenin bulunması gerekmektedir. 

 

1 - KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN TALEPLERİ 
 

KVKK kapsamında veri sorumlusu olan şirketimizden, Kanun’un 11. maddesi kapsamında 

talep edebileceğiniz haklar aşağıda sıralanmıştır;  
 
a)         Herhangi bir kişisel verinizin işlenip işlenmediğini öğrenme; 

b)         Kişisel verilerinizin işlenme faaliyetlerine ilişkin olarak bilgi talep etme; 

c)         Kişisel verilerinizin işlenme amaçlarını öğrenme; 

d)         Kişisel verilerin yurt içinde veya yurt dışında üçüncü kişilere aktarılmış olması 

durumunda bu kişileri öğrenme; 

e)         Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme; 

f)         Kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması veya Şirket'in söz 

konusu verileri işleyebilmek için hukuki dayanağı veya meşru menfaatinin bulunmaması halinde 

kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme; 

g)         Şirket'ten, yine Şirket tarafından yetkilendirilen ve kişisel verileri işleyen üçüncü kişilerin 

bu bölüm kapsamındaki haklarınıza saygı duymasını sağlamasını talep etme; 

h)         Kişisel verilerin otomatik sistemler vasıtasıyla işlenmesi sonucu ortaya çıkabilecek 

aleyhte sonuçlara itiraz etme ve; 

i)          Kişisel verilerinizin kanuna aykırı bir şekilde işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız 

halinde bu zararın tazmin edilmesini isteme hakkına sahipsiniz. 

Üyelik ve iletişim tercihlerinizi her zaman sisteme giriş yaparak güncelleyebilirsiniz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2- KİŞİSEL VERİ SAHİBİNE İLİŞKİN BİLGİLER  
 
Ad-Soyad: 

 

T.C. Kimlik Numarası: 

 

Telefon Numarası: 

 

Adresi: 

 

Elektronik Posta Adresi: 

 

 

KVK KAPSAMINDAKİ TALEP KONUSU 

 
__________________________________________________________________________________  
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________  
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________  
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________  
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________  
__________________________________________________________________________________ 

 

 

 
 
 

3 - BAŞVURU SAHİBİNİN BEYANI 

 

Şirketinize yapmış olduğum işbu başvuruda belirttiğim tüm taleplerimin KVKK’nın 13. Maddesi 

uyarınca değerlendirilerek tarafıma bilgi verilmesini talep ediyorum. Bu amaçla başvuruda 

tarafınıza verdiğim belge ve bilgilerimin doğru, güncel ve şahsıma ait olduğunu, bu bilgilerin 

başvurumun değerlendirilmesi, cevaplandırılması, cevabın tarafıma ulaştırılması amaçlarıyla 

sınırlı olarak Şirketiniz tarafından işlenmesine izin verdiğimi kabul ve beyan ederim. 

 

Kişisel Veri Sahibi/Vekili 

 

Ad/Soyad:  
Tarih:  

İmza: 
 
 

 


