ERDEMİR MÜHENDİSLİK YÖNETİM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ
ANONİM ŞİRKETİ
KİŞİSEL VERİ SAHİBİ BAŞVURU FORMU

1. Genel Bilgi
Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 20. maddesi uyarınca, herkes kendisi ile ilgili kişisel verilerin
korunmasını talep etme hakkına sahiptir. Bu hak, kişinin kendisiyle ilgili kişisel veriler hakkında
bilgilendirilme, bu verilere erişme, bunların düzeltilmesini veya silinmesini talep etme ve amaçları
doğrultusunda kullanılıp kullanılmadığını öğrenmeyi de kapsar.
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVK Kanunu”) 11. Maddesi uyarınca kişisel
veri sahibine aşağıdaki taleplerde bulunma hakkı tanınmıştır.
Kişisel veri sahibi, KVK Kanunu’nun 13. maddesine uygun olarak taleplerini işbu Kişisel Veri Sahibi
işbu Başvuru Formu aracılığıyla veri sorumlusu Erdemir Mühendislik Yönetim Ve Danışmanlık
Hizmetleri Anonim Şirketi’ne (Bundan sonra “Şirket” olarak anılacaktır) yazılı olarak veya Kişisel
Verileri Koruma Kurulu’nun (“Kurul”) belirleyeceği diğer yöntemler ile iletebilir.

2. Başvuru Hakkı
2.1. Başvuru Konuları
KVK Kanunu’nun 11. maddesi uyarınca, kişisel verileri işlenen herkes Şirketimize başvurarak
kendisi ile ilgili aşağıda yer alan konularla ilgili taleplerde bulunabilir:
(1) Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
(2) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
(3) Kişisel verilerinin işlenme amacı ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını
öğrenme,
(4) Kişisel verilerinin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme,
(5) Kişisel verilerinin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve
bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
(6) Kişisel verilerinin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde bunların
silinmesini, yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan
işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
(7) İşlenen verilerinin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişisel
veri sahibinin aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
(8) Kişisel verilerinin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın
giderilmesini talep etme.

3. Başvuru Araçları
Kişisel veri sahiplerinin KVK Kanunu’ndan doğan haklarına ilişkin başvurularının, KVK Kanunu’nun
13. maddesine uygun bir biçimde yazılı olarak Kurulun belirleyeceği diğer yöntemler ile tarafımıza
iletilmesi gerekmektedir:
Başvuru Yöntemi
Yazılı Başvuru

Elektronik ortam

Açıklama
Başvuru formunun doldurularak ıslak imzalı
bir nüshasının yazılı olarak bizzat ya da noter
aracılığı
ile
başvuru
adresine
iletilmesi.(Tebligat zarfının üzerine “KVKK
Bilgi Talebi yazılacaktır.)
Kişisel veri sahibine ait kayıtlı elektronik
posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza,
mobil imza ya da kişisel veri sahibi
tarafından Şirket’e daha önce bildirilen ve

Başvuru Adresi
OYAK Maden ve Metalürji
Grubu (Erdemir Mühendislik)
Barbaros Mah. Ardıç Sok. No:6
34746 Ataşehir İstanbul
kvkk@erdemir.com.tr

Şirket sisteminde kayıtlı bulunan elektronik
posta adresi uzantılı e-posta adresi
aracılığıyla gönderilmesi (e-postanın “konu”
kısmına “KVKK Bilgi Talebi” yazılacaktır.)

4. Kişisel Veri Sahibi İletişim Bilgileri
Adı Soyadı
T.C.
Kimlik
Numarası/Yabancılar
için uyruğu, pasaport
numarası veya varsa
kimlik numarası
Telefon Numarası
E-posta Adresi
Faks Numarası
Tebligata esas yerleşim
yeri veya iş yeri adresi
Şirketimiz ile
 Tedarikçi
Arasındaki İlişki
 Grup şirketi çalışanı
 Müşteri

 Ziyaretçi
 Çalışan
 Stajyer

 Diğer Lütfen belirtiniz: _..............................______________________

5. Kişisel Veri Sahipleri Tarafından Yöneltilebilecek Talepler
Lütfen kişisel verilerinize ilişkin başvurunuzun konusunu aşağıda sayılanlar arasından seçiniz:
1

Talep Edilebilecek Konular ve Kanuni Dayanak
Şirket bünyesinde kişisel verilerimin işlenip işlenmediğini öğrenmek istiyorum.

2

(KVK Kanunu md. 11/1 (a) )
Eğer kişisel verilerim işleniyorsa bu veri işleme faaliyeti ile ilgili bilgi talep
ediyorum.

3

(KVK Kanunu md. 11/1 (b) )
Eğer kişisel verilerim işleniyorsa bu veri işlemesinin amacını ve işlenme amacına
uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenmek istiyorum.

4

5

6

(KVK Kanunu md. 11/1 (c) )
Kişisel verilerimin yurtiçinde ve/veya yurtdışında üçüncü kişilere aktarılıp
aktarılmadığını ve aktarılıyorsa, hangi üçüncü kişilere aktarıldığını bilmek
istiyorum.
(KVK Kanunu md. 11/1 (ç) )
Şirket nezdinde ve kişisel verilerimin aktarıldığı üçüncü kişiler nezdinde eksik veya
yanlış işlenen kişisel verilerimin düzeltilmesini talep ediyorum.
(Talep halinde eksik veya yanlış olduğunu düşündüğünüz kişisel verilerinizin
düzeltilmesi için doğru ve tamamlayıcı bilgi / belgelerin iletilmesi gerekmektedir.)
(KVK Kanunu md. 11/1 (d) )
Kişisel verilerimin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan
düşünüyorum ve bu çerçevede kişisel verilerimin Şirket nezdinde;
- Silinmesini

- Yok edilmesini

- Anonim hale getirilmesini

talep ediyorum. (seçiminizi x işareti koyarak belirtiniz.)

kalktığını

Seçiminiz

(KVK Kanunu md. 11/1 (e) )
7

9

Kişisel verilerimin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalktığını
düşünüyorum ve bu çerçevede kişisel verilerimin üçüncü kişiler nezdinde;
- Silinmesi

- Yok edilmesi

- Anonim hale getirilmesi

İçin üçüncü kişilere bildirim yapılmasını talep ediyorum. (seçiminizi x işareti
koyarak belirtiniz.)
(KVK Kanunu md. 11/1 (f) )
Kişisel verilerimin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi
suretiyle aleyhime doğan sonuca itiraz ediyorum. (Aleyhinize doğduğunu
düşündüğünüz sonucun bilgi / belgeler ile belirtilmesi gerekmektedir.)

(KVK Kanunu md. 11/1 (g) )
10 Kişisel verilerimin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle uğradığım zararın
giderilmesini talep ediyorum. (Uğradığınızı düşündüğünüz zararın bilgi / belgeler
ile belirtilmesi gerekmektedir.)
(KVK Kanunu md. 11/1 (h) )

6. Şirketimizin Başvurulara Cevap Verme Usulü ve Süresi
KVK Kanunu’nun 13. maddesine uygun olarak Şirketimiz, kişisel veri sahibinin Şirketimize yapmış
olduğu başvuru taleplerini, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz
olarak sonuçlandıracaktır. Yazılı başvurularda, veri sorumlusuna veya temsilcisine evrakın tebliğ
edildiği tarih, başvuru tarihidir. Elektronik ortamda yapılan başvurularda; başvurunun veri sorumlusuna
ulaştığı tarih, başvuru tarihidir. İşlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde, Kurulca belirlenen
tarifedeki ücret kişisel veri sahibinden talep edilebilecektir.
Kişisel verilerinizin güvenliğini sağlamak amacıyla, Şirketimiz tarafından, başvuruda bulunan kişiden
kimlik ve yetki tespiti amacıyla bilgi talep edebilecektir.
Yapmış olduğunuz başvurunuza Şirketimiz, yazılı olarak veya elektronik ortamda yanıt verecektir.

Başvuruda Bulunan Kişisel Veri Sahibi:
Ad ve Soyad:
T.C. Kimlik No:
Tarih:
İmza:

