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  AKINAL SENTETİK TEKSTİL SAN. VE TİC. A.Ş. 

KİŞİSEL VERİ İŞLEME BAŞVURU FORMU 

Bu form ile sizden talep ettiğimiz kişisel verileriniz kanuni süreçlerin yürütülmesine ilişkin olup, kanuni süreler 

dâhilinde şirketimiz nezdinde tutulacaktır. Söz konusu taleplerin sonuçlandırılmasının ayrıca bir maliyeti 

gerektirmesi hâlinde, Şirketimiz tarafından başvuru sahibinden Kurul tarafından belirlenen tarifedeki ücret 

istenebilecektir. 

1. Başvuru Yöntemleri 

Başvuru Türü Önemli Not Adres Başvuruda Gösterilecek Bilgi 

Elden Teslim, İadeli 

Taahütlü veya Noter 

vasıtasıyla başvuru 

Islak imzalı 
2. Organize Sanayi Bolgesi  83226  

Cad. No:11  Gaziantep - Türkiye 

Zarfın/tebligatın üzerine “Kişisel 

Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) 

Kapsamında Bilgi Talebi”  yazılması 

gereklidir. 

Kayıtlı Elektronik 

Posta (KEP) yoluyla 
- akinal.sentetik@hs03.kep.tr  

E-posta’nın konu kısmına “Kişisel 

Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) 

Kapsamında Bilgi Talebi” yazılması 

gereklidir. 

Özel e-posta adresi 

vasıtasıyla 

Mobil imza/e-imza 

içerecek biçimde 
as@asnonwovens.com.tr 

E-posta’nın konu kısmına “Kişisel 

Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) 

Kapsamında Bilgi Talebi” yazılması 

gereklidir. 

2. Şirketimiz ile İlişkiniz 

Şirketimizle İlişkiniz 
 

       Eski Çalışan     Çalışan  

    İş Ortağı     Müşteri  

       Diğer (Lütfen belirtiniz) 

3. Lütfen KVK Kanunu kapsamındaki talebinizi detaylı olarak belirtiniz 

No Talep Konusu Kanuni Dayanak Seçiminiz 

1 Şirketinizin hakkımda kişisel veri işleyip işlemediğini öğrenmek istiyorum Madde 11/1 (a)  

2 Eğer Şirketiniz hakkımda Kişisel Veri işliyorsa bu veri işleme faaliyetleri 
hakkında bilgi talep ediyorum 

Madde 11/1 (b)  

3 Eğer Şirketiniz hakkımda Kişisel Veri işliyorsa bunların işlenme amacını ve 
bu amaca uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenmek istiyorum 

Madde 11/1 (c)  

4 Eğer Kişisel Verilerim Yurtiçinde veya Yurtdışında üçüncü kişilere 
aktarılıyorsa ,bu üçüncü kişileri bilmek istiyorum. 

Madde 11/1 (ç)  

5 Kişisel Verilerimin eksik yada yanlış işlendiğini düşünüyorum ve bunların 
düzeltilmesini istiyorum 

Madde 11/1 (d)  

6 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 

Madde 11/1 (e)  
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7 Eksik veya yanlış işlendiğini düşündüğüm Kişisel Verilerimin aktarıldığı 
üçüncü kişiler nezdinde de düzeltilmesini istiyorum. 

Madde 11/1 (f)  

8 Kişisel Verilerimin kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak 
işlenmiş olmasına rağmen,işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan 
kalktığını düşünüyorum ve bu çerçevede kişisel verilerimin üçüncü kişiler 
nezdinde de silinmesinin veya  yok  edilmesinin bildirilmesini  talep  
ediyorum 

Madde 11/1 (f)  

9 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. 

Madde 11/1 (g)  

10 Kişisel Verilerimin Kanuna aykırı işlenmesi nedeniyle zarara uğradım. Bu 
zararın tazminini talep ediyorum. 

Madde 11/1 (h)  

4. Talep Konusu 

Kişisel verilerinize ilişkin talebinizi aşağıda açıkça yazmanızı rica ederiz. Konuya ilişkin bilgi ve belgeler başvuruya 

eklenmelidir. 

 

5. Lütfen başvurunuza vereceğimiz yanıtın tarafınıza bildirilme yöntemini seçiniz 

 Adresime gönderilmesini istiyorum. 

 E-posta adresime gönderilmesini istiyorum. 

 Elden teslim almak istiyorum. 

Yukarıda belirttiğim talepler doğrultusunda, Şirketinize yapmış olduğum başvurumun Kanun’un 13. maddesi 

uyarınca değerlendirilerek tarafıma bilgi verilmesini rica ederim. 

6. Başvuruda Bulunan İlgili Kişi (Veri Sahibi)  

Lütfen sizinle iletişime geçebilmemiz ve kimliğinizi doğrulayabilmemiz adına aşağıdaki alanları doldurunuz. 

Ad Soyadı :  

T.C. Kimlik Numarası  :  

İletişim Adresi :  

Cep Telefonu :  

Telefon Numarası :  

E-posta Adresi :  

Başvuru Tarihi :  

İmza    

 


