KİŞİSEL VERİ SAHİBİ BAŞVURU FORMU
İşbu Kişisel Veri Sahibi Başvuru Formu (“Form”), veri sahiplerinin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununda belirtilen
haklarını kullanmak için yapacakları başvurularda kullanılması amacıyla oluşturulmuştur. Bu kapsamda, kendinizle ilgili;
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 hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
f) Kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini
isteme, g) (e) ve (f) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
haklarına sahipsiniz.
Kişisel verilerinizde bir değişiklik/güncelleme gerektiğinde lütfen bildiriniz.
BAŞVURU SAHİBİ BİLGİLERİ
Adı- Soyadı :
Pasaport/ T.C. Kimlik Numarası :
Telefon Numarası :
E-posta :
Adres:
Fax:
KURUMUMUZ İLE İLİŞKİNİZ
Öğrenci Velisi
Rehber Öğretmen
İş Ortağı /kurum
Çalıştığınız Kurum:
----------------------

Kurum Adı:
------------------Unvan:
------------------

Ziyaretçi

Çalışan

Eski Çalışan

Diğer

Pozisyon:
----------------

Pozisyon:
----------------

Belirtiniz:
----------------

Çalışma Yılı
-----------------

***Kişisel veri sahipleri adına üçüncü kişiler tarafından talepte bulunulması mümkün değildir. Kişisel veri sahibinin kendisi
dışında bir kişinin talepte bulunması için konuya ilişkin olarak kişisel veri sahibi tarafından başvuruda bulunacak kişi adına
düzenlenmiş özel vekâletnamenin ıslak imzalı ve noter onaylı bir kopyası bulunmalıdır. Kişisel veri sahibi olarak sahip olduğunuz
ve yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için yapacağınız ve kullanmayı talep ettiğiniz hakka ilişkin açıklamalarınızı içeren
başvuruda; talep ettiğiniz hususun açık ve anlaşılır olması, talep ettiğiniz konunun şahsınız ile ilgili olması veya başkası adına
hareket ediyor iseniz bu konuda özel olarak yetkili olmanız ve yetkinizi belgelendirilmesi, başvurunun kimlik ve adres bilgilerini
içermesi ve başvuruya kimliğinizi tevsik edici belgelerin eklenmesi gerekmektedir.
TALEBE İLİŞKİN BİLGİ
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Lütfen Talebinizi Belirtiniz:

EKLER:Lütfen başvurunuzla birlikte eklediğiniz belgeleri bu alana yazınız.
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
***Yapacağınız başvurular mümkün olan en kısa zaman diliminde ve en çok 30 gün içerisinde sonuçlandırılacaktır. Söz konusu
başvurular ücretsizdir. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, KVK Kurulu’nca belirlenen tarifedeki ücret
alınabilir. *** Talebinizin değerlendirilmesi kapsamında ek bilgiye ihtiyaç duyulması halinde sizinle iletişim kurabilecektir.

www.rehberlik.online adresi
üzerinde bulunan VERİ SAHİBİ
BAŞVURU FORMUNU
doldurarak.

Islak imzalı olarak

www.rehberlik.online adresi
üzerinde bulunan VERİ SAHİBİ
BAŞVURU FORMUNU
doldurarak.

Islak imzalı olarak

www.rehberlik.online adresi
üzerinde bulunan VERİ SAHİBİ
BAŞVURU FORMUNU
doldurarak.

5070 Sayılı Elektronik İmza
Kanunu kapsamındaki “güvenli
elektronik imza”nızla imzalayarak

Sisteme kayıtlı kullanıcılar

Bahçelievler Mh. Atatürk Cd.
Erdem Sitesi, A2 Blok, No:
12/2A Zemin kat AltıeylülBALIKESİR adresine ŞAHSEN
iletebilirsiniz. (kimliğinizin ibraz
edilmesi gerekeceğini
hatırlatmak isteriz).
Bahçelievler Mh. Atatürk Cd.
Erdem Sitesi, A2 Blok, No:
12/2A Zemin kat AltıeylülBALIKESİR adresine NOTER
vasıtası ile gönderebilirsiniz.
info@rehberlik.onlineMail
adresine güvenli elektronik imzalı
formu E-POSTA yolu ile
gönderebilirsiniz.
Sistemimizde kayıtlı E-POSTA
adresinizi kullanarak yazılı olarak
iletebilirsiniz.

İşbu başvuru formunda belirttiğim talepler doğrultusunda, Şirketinize yapmış olduğum başvurumun Kişisel Verilerin
Koruması Kanunu’nun 13. maddesi uyarınca değerlendirilerek tarafıma yukarıda belirttiğim elektronik posta adresi
aracılığı ile bilgi verilmesini talep ederim.

Başvuruma ilişkin cevabın elektronik posta aracılığıyla gönderilmesini istiyorum.
Başvuruma ilişkin cevabın posta aracılığıyla gönderilmesini istiyorum.
Başvuruma ilişkin cevabın vekilim ( Noter) vasıtasıyla gönderilmesini istiyorum.
Adı Soyadı:
Tarih :______/______/___________
İmza :

