Değerli Misafirlerimiz,

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda (“KVK Kanunu”) ilgili kişi olarak tanımlanan kişisel
veri sahiplerine (“Bundan sonra “Başvuru Sahibi” olarak anılacaktır), KVK Kanunu’un 11’inci
maddesinde kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin birtakım taleplerde bulunma hakkı tanınmıştır. Bu
talepler ve başvurularınızı yazılı olarak veya Kişisel Verilerin Korunması Kurulu (“Kurul”) tarafından
belirlenen diğer yöntemlerle tarafımıza iletilmesi gerekmektedir.
Bize talebinizi bu formu doldurarak elden, noter vasıtasıyla veya güvenli elektronik imzanız ile
imzalayarak şirketimiz kep adresine göndererek iletebilirsiniz.
 Elden bizzat yapmak istiyorsanız, Üniversiteler Mahallesi İhsan Doğramacı Bulvarı No:5 Bilkent
Çankaya ANKARA adresine gelerek kimliğinizi ibraz etmeniz ve başvuru formunu zarfa koyarak
zarfın üzerine ‘’KVK Kanunu Kapsamında Talebimdir.’’ yazmanız,
 Noter vasıtasıyla yapmak istiyorsanız, muhatap adresi olarak Üniversiteler Mahallesi İhsan
Doğramacı Bulvarı No:5 Bilkent Çankaya ANKARA adresini göstermeniz,
Güvenli elektronik imza ile yapmak istiyorsanız, Şirketimizin tepehome@hs02.kep.tr
adresine konusu ‘’KVK Kanunu Kapsamında Talebimdir.’’ olan bir e-posta göndermeniz,
yeterlidir.
Belirtilen usulde iletilen başvurularınız KVK Kanunu’nun 13’üncü maddesinin 2’inci fıkrası gereğince,
talebin niteliğine göre talebinizin bizlere ulaştığı tarihten itibaren otuz gün içinde yanıtlandırılacaktır.
Yanıtlarımız ilgili KVK Kanunu’nun 13’üncü maddesi hükmü gereğince yazılı veya elektronik ortamdan
tarafınıza ulaştırılacaktır.

Ad-Soyad

T.C. Kimlik No

Telefon No

E-Posta
Adres

Şirketimiz İle Olan İlişki Türü
(Misafir, Tedarikçi, İş Ortağı,
İşçi-İşveren, Diğer vb.)

Şirketimizde İrtibat
Kurduğunuz Birim

1

Talebiniz/Öneriniz/Şikayetiniz
Hakkında
Detaylı Bilgi Vermek
İstiyorsanız Lütfen Buraya
Yazınız.

E-Posta İle Dönüş Yapınız.
Yanıtı Size Nasıl Ulaştırmamızı
İstersiniz
Adresime Gönderiniz.
Diğer

İşbu başvuru formu, KVK Kanunu madde 13 ve sair hükümler uyarınca ilgili başvurunuza doğru ve
kanuni süresinde cevap verilebilmesi için tanzim edilmiştir. Başvuru formunda yazan bilgilerin teyidi
amacıyla Şirketimiz ek bilgi ve/veya belge beyanı talebinde bulunabilir. Şirketimizin bu konudaki hakkı
saklıdır. Form kapsamında iletmekte olduğunuz taleplerinize ilişkin bilgilerin doğru ve güncel olmaması
ya da yetkisiz bir başvuru yapılması halinde Şirketimiz, söz konusu yanlış bilgi ya da yetkisiz başvuru
kaynaklı taleplerden dolayı mesuliyet kabul etmemektedir.
Başvuru Sahibi (Kişisel Veri Sahibi) Adı Soyadı :
Başvuru Tarihi :
İmza :
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