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KİŞİSEL VERİ SAHİBİ BAŞVURU FORMU
“6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” (Kanun) kapsamında işbu “Kişisel Veri Sahibi Başvuru 
Formu” (Form), veri sahibi için Kanun’un 11. maddesinde yer verilmiş aşağıdaki haklarını kullanması amacıyla 
oluşturulmuştur.  

a. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, 

b. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, 

c. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, 

d. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, 

e. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu 
kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 

f. Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren 
sebeplerin ortadan kalkması halinde; kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, 

g. “e” ve “f” maddelerinde yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini 
isteme, 

h. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi 
aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, 

i. Kişisel verilerin Kanun’a aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep 
etme. 

BAŞVURUDA BULUNAN VERİ SAHİBİNİN BİLGİLERİ  

Talebinizin yerine getirilmesi için; işbu formu eksiksiz ve doğru bilgiler içerecek şekilde doldurarak, -
Organize Sanayi Bölgesi 2. Kısım Mah. 21. Cadde No:3, 07040 Döşemealtı/Antalya- adresine ıslak imzalı 
olarak ya da adopen@hs02.kep.tr adresine iletmeniz gerekmektedir. Form kapsamında iletmekte olduğunuz 
taleplerinize ilişkin bilgilerin doğru, eksiksiz ve güncel olmaması ya da yetkisiz bir başvuru yapılması halinde 
Adopen Plastik ve İnşaat Sanayi A.Ş. (ADOPEN) sorumluluk kabul etmemektedir. Talebiniz, niteliğine göre 
en kısa sürede (her halükarda maksimum otuz gün içinde) sonuçlandırılır. İşlemin, ADOPEN için ayrıca bir 
maliyet oluşturması halinde, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ”de belirtilen 
ücret alınır. Talebin reddedilmesi halinde, red nedenleri yazılı olarak veya yukarıda belirttiğiniz e-posta 
adresine gerekçeleriyle bildirilir. Talebinizin değerlendirilmesi kapsamında ek bilgiye ihtiyaç duyulması 
halinde sizinle iletişime geçilecektir. 

BAŞVURU SAHİBİNİN BEYANI 
İşbu başvuru formunda belirttiğim talepler doğrultusunda, ADOPEN’e yapmış olduğum başvurumun Kanun’un 
13. maddesi uyarınca değerlendirilerek tarafıma yukarıda belirttiğim elektronik posta adresi aracılığı ile bilgi 
verilmesini talep ederim.  

Adı ve Soyadı TC Kimlik 
No

Telefon Numarası E-Posta

Adres

Şirket ile Aranızdaki 
İlişki

Çalışan/Çalışan Adayı    Eski Çalışan       Bayi/Bayi Adayı      Tedarikçi/Tedarikçi  Adayı        
 Ziyaretçi      Stajyer     Diğer    ..................................................................

Kanun Kapsamındaki Talebin Detayları

mailto:adopen@hs02.kep.tr
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KİŞİSEL VERİ SAHİBİ BAŞVURU FORMU
Adı ve Soyadı: 
Başvuru Tarihi:                                                                                İmza:


