SAYLON (“ŞİRKET”)
KİŞİSEL VERİ SAHİBİ BAŞVURU FORMU
GENEL AÇIKLAMALAR

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda (“KVK Kanunu”) ilgili kişi olarak tanımlanan kişisel veri
sahiplerine (“Başvuru Sahibi”) KVK Kanunu’nun 11’inci maddesi uyarınca kişisel verilerinin işlenmesine
ilişkin birtakım taleplerde bulunma hakkı tanınmıştır. Bu haklar Saylon Kişisel Verilerin Korunması
Hakkında Aydınlatma Metni adı altında Başvuru Sahibine bildirilmiştir.
KVK Kanunu’nun 13’üncü maddesinin birinci fıkrası uyarınca; veri sorumlusu olan Şirketimize bu haklar
ile ilgili olarak yapılacak başvuruların yazılı olarak ya da Kişisel Verilerin Korunması Kurulu’nun belirlediği
diğer yöntemlerle tarafımıza iletilmesi gerekmektedir.
Bu çerçevede Şirketimize:
-

Şirket’in belirtilen kayıtlı adresine kimlik teyidinin yapılması sağlanmak suretiyle bizzat başvuru
yaparak;
Şirket’in info@saylon.com e-posta adresine, kayıtlı e-posta adresi üzerinden veya güvenli
elektronik imza, mobil imza ya da ilgili kişi tarafından veri sorumlusuna daha önce bildirilen ve
veri sorumlusunun sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanarak
başvurularınızı gerçekleştirebilirsiniz.

Yazılı başvuruların tarafımıza ulaştırılması sürecinde izlenmesi gereken adımlar aşağıda bilginize
sunulmuştur.
Başvuru Yöntemi
Bizzat Başvuru (Şirket adresine
başvuru sahibi bizzat gelerek
kimlik teyidi yapılmasını sağlar)

Kayıtlı E-Posta Adresi
Üzerinden Güvenli Elektronik
İmza Kullanarak Yapılan
Başvuru

Başvurunun Yapılacağı Adres
Esentepe Mahallesi Tevfik
Erdönmez Paşa Sokak Yuva 6
Apartmanı No: 24/14
Şişli/İstanbul
info@saylon.com

Başvuru Gönderim Bilgisi
Doldurulan formun konulduğu
zarfın üzerine “Kişisel Verilerin
Korunması Kanunu Kapsamında
Bilgi Talebi” yazılacaktır.
E-posta’nın konu kısmına
“Kişisel Verilen Korunması
Kanunu Bilgi Talebi”
yazılacaktır.

Şirketimize iletilen başvurularınız, KVK Kanunu’nun 13’üncü maddesinin ikinci fıkrası gereğince, talebin
niteliğine bakılarak, talebinizin bize ulaştığı tarihten itibaren otuz gün içerisinde yanıtlanacaktır.
Yanıtlarımız sizlere yazılı veya elektronik ortamdan ulaştırılacaktır.
1. Başvuru Sahibi İletişim Bilgileri
İsim:
Soy isim:
T.C. Kimlik Numarası:
Telefon Numarası
E-posta:
Adres:

2. Başvuru Sahibinin Şirketimiz ile olan ilişki beyanı:
☐Çalışan
☐Eski çalışan
☐Müşteri
☐İş Ortağı
☐Ziyaretçi
☐Diğer: ………………………………………………….
3. Başvuru talebinizin konusunu lütfen detaylı olarak belirtin.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
4. Başvurunuza verilecek olan yanıtın tarafınıza iletilme yönetimini seçiniz.
☐Adresime postalanmasını istiyorum.
☐E-posta adresime gönderilmesini istiyorum. (Elektronik ortamlardan vereceğimiz yanıtlar
daha hızlı elinize ulaşacaktır.)
☐Elden teslim almak istiyorum.

Kişisel Veri Başvuru Formu, Şirketimiz ile olan ilişkinizi tespit ederek, varsa, Şirketimiz tarafından işlenen
kişisel verilerinizi belirleyerek, ilgili başvurunuza kanunlar ile belirlenmiş süre zarfında cevap verebilmesi
için hazırlanmıştır. Hukuka aykırı ve haksız bir şekilde veri paylaşımından kaynaklanabilecek hukuki
risklerin bertaraf edilmesi ve kişisel verilerinizin güvenliğinin sağlanması amacıyla, Şirketimiz ek evrak
talep etme hakkını saklı tutar. Kişisel Veri Başvuru Formu kapsamında tarafımıza ilettiğiniz taleplerinize
ilişkin bilgi ve verilerin güncel olmaması ya da yetkisiz bir başvuru yapılması durumunda Şirketimiz, söz
konusu yanlış ya da yetkisiz başvuru kaynaklı taleplerden ötürü sorumluluk kabul etmemektedir.
Kişisel Veri/Başvuru Sahibi
Adı – Soyadı:
Başvuru Tarihi:
İmza:

