Veri Öznesi Başvuru Formu

1.

Başvuru Sahibinin İletişim Bilgileri

Lütfen talebinizin sonuçlandırılabilmesi için iletişim bilgilerinizi giriniz.
Veri Öznesi Ad - Soyad
Veri Öznesi T.C. Kimlik No/Pasaport No
Veri Öznesi Adresi/KEP Adresi
Tebligata Esas Yerleşim Yeri Veya İş Yeri Adresi

:
:
:
:

Varsa Veri Öznesi Bildirime Esas E-posta, Telefon No veya
Faks No (İhtiyari)
Şirket ile İlişkiniz

:

2.

: ☐ Müşteri
☐ İş Ortağı
☐ Ziyaretçi
☐ Diğer (Lütfen belirtiniz.)

Başvuru Sahibi Talep Detayı

Lütfen Kanun Madde 11 kapsamındaki talebinizi belirtiniz.
#

Talep Konusu

Seçiminiz

1.

Şirketinizin kişisel verilerimi işleyip işlemediğini öğrenmek istiyorum.

☐

2.

Şirketinizin kişisel verilerimi işliyorsa buna ilişkin bilgi talep ediyorum.

☐

3.

Şirketiniz tarafından kişisel verilerimin işlenme amacını ve bunların amacına
uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenmek istiyorum.
Şirketiniz tarafından yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerimin aktarıldığı
üçüncü kişileri öğrenmek istiyorum.

4.

☐
☐
☐

5.

6.

Kişisel verilerimin eksik veya
düzeltilmesini talep ediyorum.

yanlış

işlendiğini

düşünüyorum,

bunların

Kişisel verilerimin kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş
olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalktığını
düşünüyorum
ve
bu
çerçevede
kişisel
verilerimin
silinmesini/yok
edilmesini/anonim hale getirilmesini istiyorum.

Lütfen düzeltilmesini talep ettiğiniz kişisel
verinizi belirtiniz:……………………...
☐

a) ☐
Eksik ve yanlış işlendiğini düşündüğüm kişisel verilerimin aktarıldığı üçüncü kişiler
nezdinde de;
7.
a) Düzeltilmesini istiyorum.
b) Silinmesini istiyorum.
c) Anonim hale getirilmesini istiyorum.

Lütfen düzeltilmesini talep ettiğiniz kişisel
verinizi belirtiniz:……………………...
b) ☐
c) ☐

Yalnızca bir kutu seçilebilir.
☐
8.

Şirketiniz tarafından işlenen verilerimin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla
analiz edilmesi suretiyle aleyhime bir sonucun ortaya çıktığını düşünüyorum ve bu
sonuca itiraz ediyorum.

Lütfen analiz sonucu ortaya çıkan hususu
belirtiniz:……………………...
☐

9.

Şirketiniz tarafından kişisel verilerimin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle
zarara uğradım, zararın giderilmesini talep ediyorum.

Lütfen kanuna aykırı olan
belirtiniz:……………………...

hususu

İşbu başvuruda tarafınıza sağlamış olduğum bilgi ve belgelerin doğru ve güncel olduğunu beyan eder ve işbu Veri Öznesi Başvuru
Formu’nda belirttiğim talepler doğrultusunda, Şirketinize yapmış olduğum başvurumun Kanun Madde 13 uyarınca değerlendirilerek
tarafıma bilgi verilmesini talep ederim. Bu kapsamda yukarıda iletmiş olduğum kişisel verilerimin Şirket tarafından başvuruma istinaden
KVKK Madde 5/2 kapsamında işlenebileceği konusunda Şirket’in internet sitesinde yer alan Aydınlatma Metni kapsamında aydınlatıldığımı
beyan ederim.
Başvuranın Adı Soyadı:
Başvuru Tarihi
:
İmza:
Adres: İçerenköy Mh. Umut Sk. And Plaza N.10-12 Ataşehir İstanbul
E-Posta Adresi: TR.kvkk@nielsen.com
Kep Adresi: Nielsen.Turkey@hs08.kep.tr

1

