VERİ SAHİBİ BAŞVURU FORMU

GENEL AÇIKLAMALAR
• 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda (“KVK Kanunu”) ilgili kişi olarak tanımlanan kişisel veri
sahiplerine KVK Kanunu’nun 11’inci maddesinde kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin birtakım taleplerde bulunma
hakkı tanınmıştır. Bu çerçevede yapılacak başvuruları daha hızlı ve sağlıklı değerlendirebilmek amacıyla KOS Bölgesi
Müdürlüğü tarafından işbu Başvuru Formu oluşturulmuştur.
• Başvuru Formunu doldurmadan önce www.kos.org.tr adresinde yer alan Kişisel Verilerin Korunması ve
İşlenmesi Politikasını okuyarak KOS Bölgesi Müdürlüğü’nün veri işleme faaliyetleri ve KVK Kanunu 11.
maddesinde belirtilen haklarınız konusunda bilgi sahibi olabilirsiniz.
BAŞVURU YÖNTEMLERİ
Başvuru Yöntemi

Başvurunun Yapılacağı Adres

Belirtilecek Bilgi

Şahsen Başvuru
(Başvuru formunun ıslak imzalı bir
nüshası ile birlikte başvuru sahibinin
kimliğini tespit edici belge ile bizzat
gelerek başvurması)

KOS Bölgesi Müdürlüğü
Büyük Kayacık Mah. Evrenköy
CD. No:12
Selçuklu/Konya/TÜRKİYE

Zarfın üzerine “Kişisel Verilerin
Korunması Kanunu Kapsamında
Bilgi Talebi” yazılacaktır.

Noter Vasıtasıyla Tebligat
(Başvuru formunun ıslak imzalı bir
nüshasının başvuru sahibi tarafından
noter yoluyla tebliğ edilmesi)

KOS Bölgesi Müdürlüğü
Büyük Kayacık Mah. Evrenköy
CD. No:12
Selçuklu/Konya/TÜRKİYE

Tebligat zarfına “Kişisel Verilerin
Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi
Talebi” yazılacaktır.

Başvuru formunun başvuru sahibi
tarafından “Güvenli elektronik imza”
konyaosb@hs02.kep.tr
ile imzalanarak Kayıtlı Elektronik
Posta (KEP) Yoluyla Gönderilmesi

E-postanın konu kısmına “Kişisel
Verilerin Korunması Kanunu Bilgi
Talebi” yazılacaktır.

• Ayrıca, KVK Kurul’unun belirleyeceği diğer yöntemler duyurulduktan sonra bu yöntemler üzerinden de
başvuruların ne şekilde alınacağı KOS Bölgesi Müdürlüğü tarafından duyurulacaktır.
• Tarafımıza iletilmiş olan başvurularınız KVK Kanunu’nun 13üncü maddesinin 2. fıkrası gereğince, talebin
niteliğine göre talebinizin tarafımıza ulaştığı tarihten itibaren “en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde”
yanıtlandırılacaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kurulca belirlenen tarifedeki ücret talep
edilebilecektir.
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BAŞVURU SAHİBİNİN İLETİŞİM BİLGİLERİ
İşbu Başvuru Formunda talep edilen bilgi ve belgeleri tam ve eksiksiz şekilde sağlamanız, başvurunuzun sağlıklı bir
şekilde değerlendirilebilmesi bakımından önem arz etmektedir.
Adı - Soyadı
T.C. Kimlik Numarası
Telefon Numarası
E-Posta Adresi
Adres

KOS BÖLGESİ MÜDÜRLÜĞÜ İLE OLAN İLİŞKİNİZ
KOS Bölgesi Müdürlüğü ile olan ilişkiniz hakkında aşağıda belirtilenlerden uygun olan seçeneği seçiniz ve ilgili
yerleri doldurunuz.
Katılımcı
Çalışan
İş Başvurusunda Bulunan
Ziyaretçi
İş Ortağı / Paydaş
Diğer

Açıklayınız ..............................................................

KOS Bölgesi Müdürlüğünde iletişimde olduğunuz birim ...............................................................

Eski Çalışanım

Çalıştığınız Yıllar:…………………………….........

İş Başvurusu/Özgeçmiş Paylaşımı Yaptım

Tarih:…………………………………………

Üçüncü Kişi Firma Çalışanıyım. Çalıştığınız Firma Adı Ve Pozisyonunuz.:............................................
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KVK KANUNU KAPSAMINDA YAPILACAK TALEPLER
Lütfen kişisel verilere ilişkin talep veya taleplerinizi ilgili kutucuğu (X) ile işaretlemek suretiyle belirtiniz. İlgili
kutucuğu seçerek talepte bulunmanız halinde, ilgili talep konusuna ilişkin sağlanması gereken bilgi ve belgeleri de
işbu form ile birlikte KOS Bölgesi Müdürlüğü’ne iletmeniz gerekecektir.

Talep Konusu

Seçim

KOS Bölgesi Müdürlüğü tarafından kişisel verilerimin işlenip işlenmediğini öğrenmek istiyorum.
KOS Bölgesi Müdürlüğü tarafından kişisel verilerim işleniyor ise işleme faaliyeti hakkında bilgi almak istiyorum.
KOS Bölgesi Müdürlüğü tarafından kişisel verilerimin işlenmesi durumunda kişisel verilerimin işlenme amacını ve
bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenmek istiyorum.
KOS Bölgesi Müdürlüğü tarafından kişisel verilerimin yurt içinde/yurt dışında üçüncü kişilere aktarılıyor ise üçüncü
kişiler hakkında bilgi talep ediyorum.
KOS Bölgesi Müdürlüğü tarafından kişisel verilerimin eksik veya yanlış işlendiğini düşünüyorum ve düzeltilmesini
talep ediyorum.
Talep halinde aşağıda yer alan bilgi ve belgeler KOS Bölgesi Müdürlüğü’ne iletilmelidir.
• Eksik veya yanlış olduğu düşünülen ve düzletilmesi talep edilen kişisel verilerin içeriği
• Kişisel verilerin doğruluğunu ve tamamlayıcılığını gösteren diğer belgeler
Eksik/yanlış işlendiğini düşündüğüm kişisel verilerimin aktarıldığı üçüncü kişiler nezdinde de düzeltilmesini
istiyorum.
Talep halinde aşağıda yer alan bilgi ve belgeler KOS Bölgesi Müdürlüğü’ne iletilmelidir.
• Eksik veya yanlış olduğu düşünülen ve düzletilmesi talep edilen kişisel verilerin içeriği
• Kişisel verilerin doğruluğunu ve tamamlayıcılığını gösteren diğer belgeler
Kişisel verilerimin işlenmelerini gerektiren sebeplerin ortadan kalktığını düşünüyorum bu nedenle kişisel verilerimin
Silinmesini/yok edilmesini istiyorum.
Anonim hale getirilmesini istiyorum.
Talep halinde; kişisel verilerinizin işlenme sebeplerinin neden mevcut olmadığını düşündüğünüze dair açıklayıcı
bilgi ve belge KOS Bölgesi Müdürlüğüne iletilmelidir.
Kişisel verilerimin işlenmelerini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması nedeniyle aktarıldıkları üçüncü kişiler
nezdinde de silinmesini/yok edilmesini istiyorum.
Silinmesini/yok edilmesini istiyorum.
Anonim hale getirilmesini istiyorum.
Talep halinde; kişisel verilerinizin işlenme sebeplerinin neden mevcut olmadığını düşündüğünüze dair açıklayıcı
bilgi ve belge KOS Bölgesi Müdürlüğüne iletilmelidir.
KOS Bölgesi Müdürlüğü tarafından işlenen kişisel verilerimin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz
edilmesi neticesinde aleyhime bir sonuç doğduğunu düşünüyor ve bu sonuca itiraz ediyorum.
Talep halinde aleyhinize çıkan sonucu açıklayan bilgi/belge KOS Bölgesi Müdürlüğü’ne iletilmelidir.
Kişisel verilerimin kanuna aykırı işlenmesi nedeniyle uğradığım zararın tazminini talep ediyorum.
Talep halinde uğradığınız zararı açıklayan bilgi/belge KOS Bölgesi Müdürlüğü’ne iletilmelidir.
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BAŞVURUNUN SONUÇLANDIRILMASI VE BAŞVURU SONUCUNUN BİLDİRİMİ
KOS Bölgesi Müdürlüğü talebinizi, talebin niteliğine göre en geç otuz gün içerisinde değerlendirerek
sonuçlandıracaktır. Talebinize yönelik olumlu veya olumsuz yöndeki yanıtlar, tarafınıza yazılı olarak veya elektronik
ortamda bildirilebilir.

Başvuru sonucuna ait tercih ettiğiniz bildirim yöntemini belirtiniz.
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)
• Talepleriniz

KOS

Bölgesi

Müdürlüğü

tarafından

ücretsiz

sonuçlandırılacaktır.

Ancak

talebinizin

cevaplandırılmasının ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kurulca belirlenen tarifedeki ücret talep edilebilecektir.
• KOS Bölgesi Müdürlüğü’nün talebin sonuçlandırılması için ek bilgiye ihtiyaç duyması veya başvurunun veri sahibi
tarafından yapıldığının belirlenemediği durumlarda, tarafınızla işbu başvuru formunda belirtilen veya KOS Bölgesi
Müdürlüğü

nezdinde

bulunan

iletişim

bilgileriniz

aracılığıyla

iletişime

geçilebilecektir.

KOS

Bölgesi

Müdürlüğü’nün başvurunuzu yanıtlamadan önce kimliğinizi doğrulama hakkı saklıdır.
İşbu başvuru formu, KOS Bölgesi Müdürlüğü ile olan ilişkinizi tespit ederek, varsa, KOS Bölgesi Müdürlüğü
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 KOS Bölgesi Müdürlüğü ek evrak ve bilgi (Nüfus cüzdanı veya sürücü belgesi sureti vb.) talep etme hakkını saklı
tutar. Başvuru formu kapsamında iletmekte olduğunuz taleplerinize ilişkin bilgilerin doğru ve güncel olmaması ya da
yetkisiz bir başvuru yapılması halinde KOS Bölgesi Müdürlüğü, söz konusu yanlış bilgi ya da yetkisiz başvuru
kaynaklı taleplerden dolayı mesuliyet kabul etmemektedir.
KVK Kanunu uyarınca yapmış olduğum başvurunun işbu Başvuru Formunda belirttiğim talepler doğrultusunda
değerlendirilerek sonuçlandırılmasını rica ederim.
Başvuru Sahibi (Kişisel Veri Sahibi)
Adı Soyadı:
Başvuru Tarihi:
İmza:
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