AL KARAL GIDA SANAYİ MAMÜLLERİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ BAŞVURU FORMU
Taleplerinizin en hızlı ve doğru şekilde sonuçlandırılması için işbu başvuru formundaki bilgilerin eksiksiz şekilde
tamamlanması önem arz etmektedir. Formu doldurmadan önce, www.alkaral.com.tr web sitemizden ulaşabileceğiniz “
Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunmasına İlişkin Aydınlatma Metni”nin (“Aydınlatma Metni”) tamamının okunması
gerekmektedir. Formun yanlış ve/veya eksik doldurulması halinde, Şirket’imiz sorumluluk kabul etmemektedir.
Şirket Adı
Al Karal Gıda Sanayi
Mamülleri Ticaret A.Ş.

Adres
Maltepe SB.Mah. Çam Sokak
No:4 İzmir Serbest Bölgesi
Menemen/İZMİR

Şirket Mail Adresi
info@alkaral.com.tr

KEP Adresi
alkaral@hs01.kep.tr

A. Başvuru Sahibi İletişim Bilgileri
*Başvuru sahibinin kimliğinin doğrulanmasına ve başvuru sahibiyle iletişime geçmeye yardımcı belge ve/veya bilgilerin
eklenmesi zorunludur.
İsim ‐ Soy İsim – TC kimlik no.
Telefon Numarası
E‐posta
Adres

B. Başvuru Sahibi’nin Şirketimiz İle İlişkisi
Şirketimiz İle Olan İlişkiniz (Diğer
□ Müşteri ☐ İş Ortağı ☐ Çalışan
seçeneğini işaretlemeniz halinde şirket ile
Ziyaretçi ☐ Eski Çalışan ☐ Diğer
ilişkinizin ne olduğunu detaylandırınız)
Şirketimiz
İçerisinde İletişimde
Olduğunuz Birim
Şirketimiz
İle İlişkili Olduğunuz
Tarih ve Konu

C. KVK Kanunu Kapsamındaki Taleplerinizi Detaylı Olarak Belirtiniz

Talep
No
1

Talep Konusu

Kanuni Dayanak

Şirketinizin hakkımda kişisel veri işleyip işlemediğini
öğrenmek istiyorum

KVKK md. 11/1 (a)

4

Şirketiniz hakkımda Kişisel Veri işliyorsa bu veri işleme
faaliyetleri hakkında bilgi talep ediyorum
Şirketiniz hakkımda Kişisel Veri işliyorsa bunların işlenme
amacını ve bu amaca uygun kullanılıp kullanılmadığını
öğrenmek istiyorum
Kişisel Verilerim Yurtiçinde veya Yurtdışında üçüncü
kişilere aktarılıyorsa ,bu üçüncü kişileri bilmek istiyorum.

5

Kişisel Verilerimin eksik yada yanlış işlendiğini
düşünüyorum ve bunların düzeltilmesini istiyorum

2
3

6
7

8

9

10

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 veya yok
edilmesini talep ediyorum
Eksik veya yanlış işlendiğini düşündüğüm Kişisel
Verilerimin aktarıldığı üçüncü kişiler nezdinde de
düzeltilmesini istiyorum.
Kişisel Verilerimin kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine
uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini
gerektiren sebeplerin ortadan kalktığını düşünüyorum ve
bu çerçevede kişisel verilerimin üçüncü kişiler nezdinde
de silinmesinin veya yok edilmesinin bildirilmesini talep
ediyorum
Şirketiniz tarafından işlenen Kişisel Verilerimin
münhasıran Otomatik Sistemler vasıtasıyla analiz
edildiğini ve bu analiz neticesinde Şahsım aleyhine bir
sonuç doğduğunu düşünüyorum. Bu sonuca itiraz
ediyorum.
Kişisel Verilerimin Kanuna aykırı işlenmesi nedeniyle
zarara uğradım. Bu zararın tazminini talep ediyorum.

Seçiminiz
(X koyunuz)

KVKK md. 11/1 (b)
KVKK md. 11/1 (c)
KVKK md. 11/1 (ç)
KVKK md. 11/1 (d)

KVKK md.11/1 (e)

KVKK md. 11/1 (f)

KVKK md. 11/1 (f)

KVKK md. 11/1 (g)

KVKK md. 11/1 (h)

●

Talep No. 5 : Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlendiğini düşünüyor ve bunların düzeltilmesini talep
ediyorsanız, eksik veya yanlış olduğunu düşündüğünüz kişisel verinizi belirtmeniz ve eksik ve yanlış işlendiğini
düşündüğünüz kişisel verinizin doğru ve tamamlayıcı bilgilerini gösteren belgeleri eklemeniz gerekmektedir.

●

Talep No. 6: Kişisel verilerinizin Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun işlenmiş olmasına ragmen,
işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalktığını düşünüyor ve bu çerçevede kişisel verilerinizin silinmesini veya
anonim hale getirilmesini talep ediyorsanız, ilgili sebebi ve neden ortadan kaldığını düşündüğünüzü belirtmeniz
gerekmektedir.

●

Talep No. 7: Eksik veya yanlış işlendiğini düşündüğüm Kişisel Verilerimin aktarıldığı üçüncü kişiler nezdinde de
düzeltilmesini istiyorsanız, Düzeltilmesini istediğiniz bilginin doğru halini iletmeniz gerekmektedir.

●

Talep No. 8 : Şirket tarafından işlenen Kişisel Verilerimin münhasıran Otomatik Sistemler vasıtasıyla analiz edildiğini
ve bu analiz neticesinde aleyhinize bir sonuç doğduğunu düşünüyor ve sonuca itiraz ediyorsanız, aleyhe olduğunu
düşündüğünüz analiz sonucunu belirtiniz ve varsa belgeleri ekleyiniz.

●

Talep No. 10: Kişisel verilerinizin kanuna aykırı işlenmesi nedeniyle zarara uğradığınızı iddia ediyor ve bu zararın

tazminini talep ediyorsanız, kanuna aykırılığa konu olan hususu belirtmeniz, zararın ne şekilde meydana geldiğini
ve bu hususu tevsik edici her türlü belgeyi (Mahkeme kararı, Kurul kararı, maddi zararın tutarını destekleyen
belgeler vb.) eklemeniz gerekmektedir.

D. Yanıtın Tarafınıza İletilme Şekline İlişkin Tercihiniz
□ İletişim bilgilerimde yer alan adresime gönderilmesini istiyorum.
□ İletişim bilgilerimde yer alan e‐posta adresime gönderilmesini istiyorum.
□ Elden teslim almak istiyorum. (vekaleten teslim alınması durumunda noter tasdikli vekaletnamenin örneğinin ibrazı ve
talep sahibinin yazılı ve onaylı talimatı gerekmektedir.)
İşbu başvuru formu, Şirketimiz ile olan ilişkinizi tespit ederek, 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.
Tarafımıza iletilmiş olan başvurularınız KVK Kanunu’nun 13’üncü maddesinin 2’inci fıkrası gereğince, talebin niteliğine göre
talebinizin bizlere ulaştığı tarihten itibaren otuz gün(30) içinde yanıtlandırılacaktır. Yanıtlarımız ilgili KVK Kanunu’nun 13’üncü
maddesi hükmü gereğince yazılı veya elektronik ortamdan tarafınıza ulaştırılacaktır. Veri sahibi başvuruları kural olarak
ücretsiz olarak işleme alınmakla birlikte, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından öngörülen ücret tarifesi üzerinden
ücretlendirme yapılabilecektir.

İşbu 4 sayfalık başvuru formunda Şirket ile paylaştığım kişisel verilerin doğru ve güncel olduğunu,
yetkisiz başvuru yapmadığımı, aksi halde söz konusu olabilecek her türlü hukuki ve/veya cezai sorumluluğun
tarafıma ait olacağını bildiğimi kabul, beyan ve taahhüt ederim.
Yukarıda paylaştığım bilgilerin doğru ve güncel olduğunu beyan eder, başvurumun Kanun’un 13. maddesi
kapsamında değerlendirilerek tarafıma bilgi verilmesini rica ederim.
Başvuruda Bulunan Kişi
İsim ‐ Soy isim

(EK belge var ise lütfen belirtiniz.)

Başvuru Tarihi

İmza

