PAK TAVUK GIDA SANAYİ ve TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN BAŞVURU FORMU
1. GENEL BİLGİLENDİRME
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. Kişisel verileriniz 6698 sayılı Kişisel
Verilerin Korunması Kanunu (Bundan sonra “KVKK” olarak anılacaktır.) ve hukuki dayanağını
ondan alan ikincil mevzuat ile Kişisel Verileri Koruma Kurulu kararları ve ilgili sair mevzuata uygun
biçimde işlenmektedir. Kişisel veri sahipleri, kendileriyle ilgili kişisel veriler hakkında bilgi edinme ve
bu bilgilere erişim, düzeltme veya silme gibi KVKK’nın 11. Maddesi kapsamındaki hakları
doğrultusunda talepte bulunabilir.
KVK Kanun 13. maddesi 1. fıkrası uyarınca veri sorumlusu sıfatını haiz Pak Tavuk Gıda Sanayi ve
Ticaret Anonim Şirketi, (“Şirket” olarak anılacaktır) işbu formda belirtilen veya Veri Koruma
Mevzuatı uyarınca düzenlenen yöntemler ile iletilen talebinizi, en geç 30 (otuz) gün içerisinde
sonuçlandıracaktır.
2. BAŞVURU HAKKI
KVK Kanunu’nun 11. maddesi uyarınca, kişisel verileri işlenen herkes veri sorumlusuna başvurarak
kendisi ile ilgili aşağıda yer alan konularla ilgili taleplerde bulunabilir:


Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,



Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,



Kişisel verilerinin işlenme amacı ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını
öğrenme,



Kişisel verilerinin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme,



Kişisel verilerinin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini
isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere
bildirilmesini isteme,



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,



İşlenen verilerinin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle
veri sahibinin aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,



Kişisel verilerinin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde
zararın giderilmesini talep etme.

3. BAŞVURU HAKKININ KAPSAMI DIŞINDA KALAN DURUMLAR
KVKK’nın 28. maddesinin 2. fıkrası gereğince veri sahipleri, zararın giderilmesini talep etme hakkı
hariç olmak üzere, kişisel veri sahiplerinin haklarını aşağıdaki durumlar halinde ileri sürmeleri
mümkün olamayacaktır:




Kişisel veri işlemenin suç işlenmesinin önlenmesi veya suç soruşturması için gerekli
olması,
İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş kişisel verilerin işlenmesi,
Kişisel veri işlemenin kanunun verdiği yetkiye dayanılarak görevli ve yetkili kamu kurum
ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarınca, denetleme veya
düzenleme görevlerinin yürütülmesi ile disiplin soruşturma veya kovuşturması için
gerekli olması,



Kişisel veri işlemenin bütçe, vergi ve mali konulara ilişkin olarak Devletin ekonomik ve
mali çıkarlarının korunması için gerekli olması.

4. BAŞVURU SAHİBİNE İLİŞKİN BİLGİLER
Lütfen sizinle iletişime geçebilmemiz ve kimliğinizi doğrulayabilmemiz adına aşağıdaki formu
dökerek, ilgili alanları doldurmanızı ve başvurunuzu gerçekleştirmenizi rica ederiz.
Başvuru Sahibi
Ad - Soyadı

:

T.C.Kimlik No/ Pasaport No

:

Tebligata Yarar Adres

:

Gsm Numarası

:

Telefon Numarası

:

Faks Numarası

:

E-posta adresi

:

Şirketimizle Olan İlişkiniz
□ Müşteri
□ Ziyaretçi
□ Çalışan Adayı
□ İş ortağı
□ Diğer:
Şirketimizle Olan İlişkiniz Devam Ediyor Mu?
□ Evet

□ Hayır

5. BAŞVURU YÖNTEMİ
Yapacağınız talepler KVK Kanunu’nun 13’ üncü maddesinin birinci fıkrası kapsamında yazılı
olmalıdır. Kimliğinizi doğrulayabilmemiz, taleplerinizin hızlı ve sağlıklı bir biçimde çözüme
kavuşturulabilmesi için lütfen başvurularınızı işbu formu kullanarak iadeli taahhütlü posta yoluyla,
Veri/ başvuru sahibinin şahsen gelip bizzat başvurarak ya da güvenli elektronik imza kullanarak
kayıtlı elektronik posta yoluyla aşağıda belirtilen notlar ile yapınız. Aşağıda başvuru yöntemleri ile
Veri Koruma Mevzuatı kapsamında ilgili başvuru gerçekleştirilebilmektedir.

Başvuru Şekli
Kimlik vb. belge ile şahsen
başvuru
İadeli Taahhütlü Mektup

Başvuru Adresi

Başvuru Notu

Veysel Karani Mahallesi, Osmangazi
Caddesi
No:219
Sancaktepe
İstanbul -Türkiye

“Kişisel Veri Koruma Kanunu
Kapsamında Bilgi Talebi” olduğu

Veysel Karani Mahallesi, Osmangazi
Caddesi
No:219
Sancaktepe

Zarfın üzerine “Kişisel Verilerin
Koruma Kanunu Kapsamında

İstanbul -Türkiye

Bilgi Talebi”

Güvenli elektronik imza
kullanarak Kayıtlı
Elektronik Posta (KEP)
yoluyla

paktavuk@hs01.kep.tr

Konu Kısmına “Kişisel Veri
Koruma Kanunu Kapsamında
Bilgi Talebi” yazılarak.

Daha önceden tanımlı eposta adresiniz mevcut ise eposta yolu ile.

info@paktavuk.com.tr

Konu Kısmına “Kişisel Veri
Koruma Kanunu Kapsamında
Bilgi Talebi” yazılarak

BAŞVURU SAHİBİNİN TALEBİNİN DETAYLARI
KVK Kanunu uyarınca yukarıda 2. Maddede sayılan haklarınınız kapsamında talebinizi aşağıda
belirtiniz:
BAŞVURU SAHİBİ BEYANI
Yukarıda belirttiğim talepler doğrultusunda, Şirketinize yapmış olduğum başvurumun Kişisel Verileri
Koruma Kanunu’nun 13’üncü maddesi uyarınca değerlendirilerek tarafıma bilgi verilmesini talep
ederim.
Cevabın belirtmiş olduğum posta adresime gönderilmesini istiyorum.
Cevabın belirtmiş olduğum elektronik posta adresime gönderilmesini istiyorum.
Başvuru Sahibi
Adı Soyadı
:
Tarih
:
İmza
:

