CALEFFI ISITMA SOĞUTMA SİSTEMLERİ ANONİM ŞİRKETİ
VERİ SAHİBİ BAŞVURU FORMU

1. AÇIKLAMA

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda (“Kanun”), ilgili kişi olarak tanımlanan veri ilgililerine, kişisel
verilerin işlenmesi ile ilgili olarak Kanun’un 11’inci maddesinde sayılan haklara dair veri sorumlusuna (“Şirket”)
başvuru hakkı tanınmıştır. Veri ilgilisinin, Kanun ile düzenlenmiş hakları şunlardır:
•
•
•
•
•

•
•
•

Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan
işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına
rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok
edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir
sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep
etme.

Veri ilgilisinin, işbu haklara dayanarak yapacağı başvuruların, Kanun’un 13. Maddesinin 1. Fıkrası ve 10.03.2018
tarihli, 30356 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Veri Sorumlusuna Başvuru Usul Ve Esasları
Hakkında Tebliğ uyarınca yazılı olarak veya elektronik ortamda ve aşağıda yer alan yöntemler ile Şirketimize
başvurulması gerekmektedir. Başvuru formu, eksiksiz olarak doldurulmuş ve talepleriniz açık olarak belirtilmiş
olmalıdır. Başvuru formu, veri ilgilisi tarafından ıslak ya da güvenli/mobil imza ile imzalanmış olmalıdır. Talebin
niteliğine göre istenen bilgi ve belgeler eksiksiz ve doğru olarak ibraz edilmelidir.
Talebinizin mahiyetine ve başvuru yönteminize göre Şirket tarafından başvurunun size ait olup olmadığının
belirlenmesi ve kişisel verilerinizi koruyabilmek amacıyla kimlik doğrulamaya yönelik ek bilgi istenebilir.
Tarafınızca verilecek hatalı/yanlış bilgiler nedeniyle oluşabilecek durumlarda, Şirketimizin sorumluluğu
bulunmayacaktır. Şirketimize ileteceğiniz başvurularınız, talebin niteliğine göre, başvurunun Şirketimize
ulaştığı tarihten itibaren en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içerisinde etkin, hukuka ve dürüstlük kurallarına
uygun bir şekilde sonuçlandırılacaktır. Başvuruya ilişkin Şirketimizce yapılan değerlendirme ve sonuç, yazılı
veya elektronik ortamda paylaşılacaktır.

2. BAŞVURU YÖNTEMİ

Başvuru hakkınız kapsamındaki taleplerinizi Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 13. maddesi ile Veri
Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’in 5. maddesi uyarınca; yazılı olarak veya kayıtlı
elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da önceden Şirketimize bildirmiş
olduğunuz ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinizi kullanarak iletebilirsiniz.
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BAŞVURU YÖNTEMİ
1 Şahsen Yazılı Başvuru
(Veri ilgilisi, kimliğini teyit
eder belgeleri yanında
getirmelidir.)
2 Noter Aracılığı ile Yazılı
Başvuru
3 İadeli Taahhütlü Mektup
ile Yazılı Başvuru
(Veri ilgilisi, kimliğini
tespit edici belgeleri
eklemelidir.)
3 Kayıtlı Elektronik Posta
(KEP) Yolu ile Başvuru
4 Sistemde Kayıtlı Bulunan
E-posta Adresi ile Başvuru

ADRES

Şerifali Mah. Çetin Cad.
Kızkalesi Sk. Elite Plaza No:
1A/3 Ümraniye/İSTANBUL

caleffi@hs01.kep.tr

info.tr@caleffi.com

BAŞVURUDA GÖSTERİLECEK BİLGİ
Zarfın veya dilekçenin üstüne
“Kişisel Verilerin Korunması
Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi”
yazılmalıdır.
Tebligatın veya zarfın üstüne
“Kişisel Verilerin Korunması
Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi”
yazılmalıdır.
Tebligatın veya zarfın üstüne
“Kişisel Verilerin Korunması
Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi”
yazılmalıdır.
E-postanın konu bölümüne
“Kişisel Verilerin Korunması
Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi”
yazılmalıdır.
E-postanın konu bölümüne
“Kişisel Verilerin Korunması
Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi”
yazılmalıdır.

3. KİMLİK VE İLETİŞİM BİLGİLERİ

Sizinle iletişime geçebilmek ve kimliğiniz doğrulayabilmek adına, aşağıdaki alanları doğru ve eksiksiz şekilde
doldurunuz.
Adı-Soyadı:
T.C. Kimlik Numarası:
(Yabancı Ülke Vatandaşları
İçin Pasaport/Yabancı
Kimlik Numarası)
Tebligata Esas Alınacak
Ev/İşyeri Adresi:
Telefon Numarası:
Fax Numarası:
Cep Telefon Numarası:
E-posta Adresi:
Şirket ile İlişkiniz:
(Müşteri, Çalışan Adayı,
Çalışan, Eski Çalışan,
Tedarikçi, İş Ortağı,
Ziyaretçi, Hissedar, Diğer)
Şirket İçerisinden
Görüştüğünüz Birim/Kişi:
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4. BAŞVURUYA İLİŞKİN DETAYLI BİLGİ

Yukarıdaki açıklamalar ve kanun kapsamında, lütfen talebinizi detaylı olarak açıklayınız:

1
2
3
4
5

6
7

TALEP KONUSU
Şirketinizin tarafından kişisel verilerimin işlenip işlenmediğini öğrenmek istiyorum.
Şirketiniz hakkımda kişisel veri işliyorsa, veri işleme faaliyetleri hakkında bilgi talep ediyorum.
Şirketiniz hakkımda kişisel veri işliyorsa, kişisel verilerin işlenme amacını ve işlenme amacına uygun
kullanılıp kullanmadığını öğrenmek istiyorum.
Kişisel verilerimin yurtiçinde veya yurtdışında üçüncü kişilere aktarılıp aktarılmadığını, eğer
aktarılıyorsa, kişisel verilerimin aktarıldığı üçüncü kişileri bilmek istiyorum.
Kişisel verilerimin eksik veya yanlış işlendiği düşünüyorum ve bunların düzeltilmesini istiyorum.
İşbu madde uyarınca bir talepte bulunulması halinde;
*Eksik veya yanlış olduğunu düşündüğünüz, düzeltilmesini istediğiniz kişisel verileri,
*Kişisel verilerinizin doğru ve tamamlayıcı bilgilerini gösteren belgeleri Şirketimize bildirilmelidir.
Kişisel verilerim eksik veya yanlış işleniyorsa kişisel verilerimin aktarıldığı üçüncü kişilere bu
durumun bildirilmesini talep ediyorum.
Kişisel verilerimin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalktığını düşünüyorum ve bu
kapsamda kişisel verilerimin;
o
o

7
8

9

Silinmesi veya
Anonim hale getirilmesi talep ediyorum.

Kişisel verilerinizin işlenme sebeplerinin hangi nedenle mevcut olmadığını düşündüğünüze ilişkin
açıklayıcı bilgi/belge Şirketimize iletilmelidir.
Kişisel verilerimin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalktığını düşünüyorum ve bu
kapsamda kişisel verilerimin aktarıldığı üçüncü kişilere bu durumun bildirilmesini talep ediyorum.
Şirket tarafından işlenen verilerimin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi
suretiyle aleyhime bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz ediyorum.
Aleyhinize olduğunu düşündüğünüz analiz sonucu Şirketimize bildirilmelidir.
Kişisel verilerimin kanuna aykırı işlenmesi nedeniyle uğradığım zararın giderilmesini talep
ediyorum.
Uğradığınız zarara ilişkin bilgi ve belgeler Şirketimize bildirilmelidir.
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SEÇİMİNİZ

Yukarıda belirttiğim talepler doğrultusunda, Şirketinize yapmış olduğum başvurumun, Kanun’un 13. maddesi
uyarınca değerlendirilerek tarafıma bilgi verilmesini talep ederim.
İşbu başvuruda tarafınıza sağlamış olduğum bilgi ve belgelerimin doğru ve güncel olduğunu, Şirketiniz
başvurumu sonuçlandırabilmek adına ilave bilgi talep edebileceğini ve ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde
Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen ücreti ödemem gerekebileceği hususunda aydınlatıldığımı
beyan ve taahhüt ederim. ……../……………./………………
BAŞVURUDA BULUNAN
VERİ İLGİLİSİ
ADI SOYADI:

BAŞVURU TARİHİ:
İMZA:
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