
6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA 

KİŞİSEL VERİ SAHİPLERİNİN HAKLARINI KULLANMALARI İÇİN BAŞVURU FORMU 

 

Lütfen Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVK Kanunu”) kapsamında yapacağınız talebinizin yerine 

getirilebilmesi için aşağıdaki başvuru formunu açık ve tam bir şekilde doldurarak ve ıslak imzalı olarak 

Oba Perdesan Perde San . ve Tic. A.Ş. , İnsan Kaynakları Müdürlüğü,  Gebze Organize Sanayi Bölgesi 

1400 Sok.No:1401 41480 Gebze/Kocaeli Türkiye adresine posta yolu ile iletiniz. Yaptığınız başvuruyu 

mümkün olan en kısa sürede ve en geç 30 gün içerisinde yanıtlandıracağız. Tarafımıza sunduğunuz 

bilgi ve belgelerin eksik olması veya anlaşılamaz olması halinde başvurunuzu netleştirmek amacıyla 

sizlerle iletişime geçeceğiz. 

A. Başvuru yapan kişinin iletişim bilgileri: 

 

İsim:   

Soy isim:   

TC Kimlik Numarası:   

Telefon Numarası:   

E-Posta Adresi:  

Başvuruda Bulunmak 
İstediği Şirket  

 

 

B.  Lütfen Şirketimiz ile olan ilişkinizi belirtiniz. (Müşteri, iş ortağı, çalışan adayı, eski çalışan, 

üçüncü taraf firma çalışanı, ziyaretçi,  vb.) 

Şirketimizle İlişkiniz:  

İlişkili Olunan Bölüm:   

Konu:  

 

 

C. Talep Hakkında Açıklama (Lütfen KVK Kanunu kapsamındaki talebinizi ve talebinize konu 

olan kişisel verileri detaylı olarak belirtiniz.) 

 

 

 

 



D.  Ekler ( Lütfen başvurunuza dayanak göstermek istediğiniz belge varsa belirtiniz. ) 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

E. Lütfen başvurunuza vereceğimiz yanıtın tarafınıza bildirilme yöntemini seçiniz:  

 Adresime gönderilmesini istiyorum.  

 E-posta adresime gönderilmesini istiyorum. (E-posta yöntemini seçmeniz hâlinde size daha hızlı 

yanıt verebileceğiz.) 

 Elden teslim almak istiyorum. (Vekâleten teslim alınması durumunda noter tasdikli vekâletname 

veya yetki belgesi olması gerekmektedir.) 

 

F. BAŞVURU SAHİBİNİN BEYANI  

İşbu başvuru formu, Şirketimiz ile olan ilişkinizi tespit ederek ve varsa, Şirketimiz tarafından işlenen 

kişisel verilerinizi eksiksiz olarak belirleyerek ilgili başvurunuza doğru ve kanuni süresinde cevap 

verilebilmesi için tanzim edilmiştir. Hukuka aykırı ve haksız bir şekilde veri paylaşımından 

kaynaklanabilecek hukuki risklerin bertaraf edilmesi ve özellikle kişisel verilerinizin güvenliğinin 

sağlanması amacıyla, kimlik ve yetki tespiti için Şirketimiz ek evrak ve malumat (Nüfus cüzdanı veya 

sürücü belgesi sureti vb.) talep etme hakkını saklı tutar. 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. Hukuka aykırı, yanıltıcı veya yanlış başvurulardan doğan tüm sorumluluk size aittir. 

 

Kişisel Veri Sahibi  

Adı Soyadı :  

Başvuru Tarihi :  

İmzası : 


