KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN KANUN KAPSAMINDA İLGİLİ KİŞİNİN
BAŞVURU FORMU
Kişisel verileriniz “özel hayatın gizliliği ve korunmasına” ilişkin hukuki düzenlemeler ile anayasal
güvence altına alınmıştır. Bu kapsamda yürürlüğe girmiş olan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması
Kanunu (“KVKK”) kişisel verilerinizin korunma esas ve usullerini düzenlemektedir. KVKK’ nın 11.
Maddesi uyarınca ilgili kişi (başvuru sahibi) veri sorumlusuna Kabataş Belediye Başkanlığı’ na
başvurarak kanun kapsamında birtakım taleplerde bulunabilmektedir.
Başvuru sahibi KVKK’ nın 13. Maddesinin 1. fıkrası uyarınca bu kanunun uygulamasıyla ilgili
taleplerini yazılı olarak veya Kişisel Verilerin Korunması Kurulu (“Kurul”) tarafından belirlenen sair
yöntemler aracılığıyla tarafımıza iletebilir.
Başvuru Yöntemi:
KVKK çerçevesinde şirketimize yapılacak yazılı başvurular iş bu formun çıktısı alınarak;
•

Başvuru Sahibi’ nin şahsen başvurusu ile, (kimlik tespitini için belge sunulması gerekmektedir)

•

Başvuru Sahibince 5070 Sayılı Elektronik İmza Kanunu’nda tanımlı olan güvenli elektronik
imza ile imzalanarak Kep posta adresine gönderilmek suretiyle
(kabatasbelediyesi@hs01.kep.tr)
Başvuru Sahibi, kvkk@kabatas.bel.tr adresine göndereceği elektronik posta ile başvurusunu
tarafımıza iletebilir.

•

1. İlgili Kişinin iletişim bilgileri:
Ad
Soyad
Telefon Numarası
T.C. Kimlik Numarası
E-posta Adresi
Adres

2. Belediye ile içinde olduğunuz ilişki: (Mükellef, çalışan, çalışan adayı, üçüncü taraf firma
üçüncü taraf firma çalışanı, diğer)

3. Belediye içerisinde iletişimde olduğunuz birim:

Başvuru sebebinizi açıklayan talep numarası veya numaralarını seçerek aşağıda boş bırakılan bölümü
doldurunuz.
Talep Numaraları ve Açıklamaları
1. Kabataş Belediye Başkanlığı’ nın kişisel verilerimi işleyip işlemediğine dair bilgi talep
ediyorum. (KVKK m.11/1 (a))
2. Kabataş Belediye Başkanlığı’ nın şahsıma ait kişisel verileri işlemiş ise veya işliyorsa, bu
verilerin işlenme amacını ve yapılan veri işleme işlemi ile ilgili bilgi talep ediyorum. (KVKK
m.11/1 (b),(c))
3. Kabataş Belediye Başkanlığı bünyesinde bulunan kişisel verilerim yurtiçinde veya yurtdışında
3. kişilere aktarılıyorsa, bu gerçek ve tüzel kişilerin kimliği hakkında bilgi edinmek istiyorum.
(KVKK m.11/1 (ç))
4. Kabataş Belediye Başkanlığı tarafından işlenen kişisel verilerimin eksik ve yanlış işlendiği
kanaatindeyim. Sunacağım belgeler doğrultusunda işlenen kişisel verilerimin düzeltilmesini
talep ediyorum. (Yanlış işlendiğini düşündüğünüz verilerinize doğrulayıcı ve tamamlayıcı
belgelerin isimlerini belirterek başvurunuza ekleyiniz.) (KVKK m.11/1 (d))
5. Kabataş Belediye Başkanlığı tarafından KVKK ve sair mevzuat hükümlerine uygun olarak
işlenen kişisel verilerimin, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalktığını düşünüyorum ve
bu doğrultuda veri sorumlusu olarak Şirketinizin, kişisel verilerimi silmesini talep ediyorum.
(KVKK m.11/1 (e))
6. Eksik ve yanlış işlendiğini düşündüğüm için düzeltme talep ettiğim kişisel verilerimin
aktarıldığı 3. Kişilere talep no.4 doğrultusunda düzeltilen kişisel verilerimin güncellenmesi için
aktarılmasını talep ediyorum. (Düzeltme talep ettiğiniz kişisel verilerinize ilişkin doğrulayıcı ve
tamamlayıcı belgeleri isimlerini belirterek başvurunuza ekleyiniz.) (KVKK m.11/1 (f))
7. KVKK ve sair mevzuat hükümlerine uygun olarak işlenen kişisel verilerimin, işlenmesini
gerektiren sebeplerin ortadan kalktığını düşünüyorum ve bu doğrultuda veri sorumlusu olarak
Şirketinizin, sildiği kişisel verilerimin aktarılan 3. Kişiler nezdinde de silinmesini talep
ediyorum. (KVKK m.11/1 (f))
8. Kabataş Belediye Başkanlığı tarafından işlenen kişisel verilerin münhasıran otomatik sistemler
vasıtasıyla analiz edildiğini ve bu analiz sonucunda şahsım aleyhine bir sonuç doğduğunu
düşünüyorum ve aleyhimde doğan bu sonuca itiraz ediyorum. (KVKK m.11/1 (g))
9. Kabataş Belediye Başkanlığı vasıtasıyla işlenen kişisel verilerimin KVKK ve sair mevzuata
aykırı olarak işlendiğini düşünüyorum. Kişisel verilerimin kanuna aykırı olarak işlenmesinden
doğan zararımın tazmini talep ederim. (Destekleyici belge olarak Mahkeme kararı, Kurul Kararı
ve maddi zarar tutarını gösteren belge ekleyiniz) (KVKK m.11/1 (ğ))
Bilgi istenilen talep numarası veya numaraları ve ek açıklama:

Doldurmuş olduğunuz formu KVKK m. 13 uyarınca yazılı veya Kurul’un belirleyeceği yöntemlerle
belediyemize iletmeniz gerekmektedir.
Kabataş Belediye Başkanlığı, yapılan başvuruyu KVKK çerçevesinde en geç 30 gün içinde
sonuçlandırmak suretiyle talebi kabul edip etmediğini, kabul etmediyse gerekçesini belirterek tarafınıza
yazılı olarak veya elektronik ortamda bildirecektir. Lütfen sonuçlandırılan başvurunun bildirim
yöntemini belirtiniz.
☐ E-posta
☐ Adres
☐ Elden teslim. (İlgili kişi olduğunuzu tevsik eder evrakları sunmanız gerekmektedir)

Kabataş Belediye Başkanlığı başvuruda bulunanın taleplerini ücretsiz olarak kanuni süresinde
sonuçlandırır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kurulca belirlenen tarifedeki
ücret alınabilir.
Gerektiği takdirde Kabataş Belediye Başkanlığı, kişisel verilerinizin hukuka aykırı olarak 3. kişilerin
eline geçmesini önlemek ve kişisel verilerinizin güvenliğini sağlamak amacıyla kimliğinizi doğrulayıcı
ek bilgi ve belge isteme hakkını saklı tutar.
İşbu başvuru formunda Kabataş Belediye Başkanlığı ile paylaştığınız kişisel verilerin güncel ve doğru
olduğu gerçeğe aykırı olmadığını ve yetkisiz olarak başvuru yapmadığınızı, aksi halde söz konusu
olabilecek her türlü hukuki veya cezai sorumluluğun size ait olduğunu kabul beyan ve taahhüt
etmektesiniz. Sunduğunuz bilgi ve belgelerin eksik, hatalı veya gereği gibi olmaması halinde
talebinize istinaden yapılacak incelemede aksaklık yaşanabilecektir.
Aşağıda belirttiğim talepler doğrultusunda, Kooperatifinize yapmış olduğum başvurumun Kanun’un
13’üncü maddesi uyarınca değerlendirilerek tarafıma bilgi verilmesini rica ederim.

Veri Sahibinin Adı/Soyadı

Tarih:
İmza

