ERi SA Hi
6698 sayrh Kiqisel Verileri K

RIJ FORMU

Kanunun ('oKanun") 11. rnaddesi uyarnca

verilerinin islenme faali
Maddesi uyannca sahip oldufu

Grcla"), yazrh olarak veya Ki
ycintemlerle baqvurabilir.
Bu gergevcde ilgili kigi igbu baq
giivenli elektronik imza. mobil i

ilgili kigilere, kigisel
iliqkin olarak belirli haklar tarunmrgtr. IlgiJi kigi, Kanun'un ll.
kullanabilmek igin ANL Grda San, ve Tic. A.g.'ye (..ANL
verilerin Korunmasr Kurulu'nun ("Kurul") belirleyece[i di[er
formunu yazrh olarak veya kayrth elektronik posta (KEp) adresi,
ya da ilgili kiqi tarafindan ANL Gda'ya daha onceden bildirilen

ANL Grda'nm sisteminde ka r bulunan elektronikposta adrcsini kurlanmak
suretiylo veya bagvuru
amacrna yrinelik geligtirihnig bir azltm ya da uygulama
vasrtasryla ANL Grda,ya iletebilir. ANL
ve

Grda'ya yaprlacak olan ba$vurula n, igbu form kullarularak:

r

Kimlik teyidini salla

bir belge ile birlikte rslak imzah baSvuru formunun elden veva noter

aracrhSryla gonderilmesi,

r

5070 sayrh Elektronik

i

Kanunu kapsamrnda diizenlenen giivenli elektronik imza ile

imzalanarak gdnderilmesi,

"

Ki$isel Verileri Koruma

rulu tarafind an b elirlenen yollarla g<inder.ilmes i,

ycintemlerinden biri ile iletilmesi

Aqagrda,

ilgili kigiler

ycintemler ile

tarafindan

ilgili bilgiler. veri

yollan ANL Grda tarafindan da

aprlacak bapvurularm

ANL Grda'ya nasrl uraqtr'raca$rna iliqkin
ir. Kurul'un yeni bagvuru yollarr belirlemesi halinde bu bagvuru

e paylagrlacaktu..

Bapvuru
Giinderiminde
Belirtilecek Bflgi
Tebligat zarfina
"Kigisel Verilerin
Korunmasr Kanunu
Kapsamrnda Bilgi
Talebi" yaziacahr.

Bagvuru Ytintemi
Noter vasltaslyla
tebligat

Baqvuruya Eklenecek

Difer Bilgiler
Her bir talcp igerisindc
aynca belirtilmektedir

ller bir talep igerisinde
ayrrca belirtilmektedir.

No: 150
Avcrlar/
"Grivenli elektronik
imzif' rle imzalanarak
Kayrth Elektronik
Posta (KEP) Yoluyla

E-posta'nm konu
krsmma "Kigisel
Velilerin Korunmasr

Kanunu Bilgi Talebi"
yazrlacaktn.

Her bir talep igerisinde
apca b elirtilmekte dir,

ANL Grda'ya iletmig olduSunuz
grin igerisinde ticretsiz olarak

vurularmu, talebinizin nitelifine gcire en krsa stirede ve en geg ohrz
tnlacaktrr. Ancak, iqlemin aynca bir maliyeti gerektirmesi

halinde, Ktnul'ca belirlenen tari
Tarafrntza en krsa srirede geri

Grda'ya ilehneniz gere
aksakhklar yaqanabilecektir.. Bu

A. BA$VURU SAHiBi

ir,nris

iricret ahnabilir.
yapabilmemiz igin bilgilerinizi eksiksiz ve dogru
bir qekilde ANL
Aksi halde talebinizi deferlendirmede ve talebinize geri ddniigte

g

da

ANL Grda'mn kanuni haklarr sakhdrr.

nir,cil,nni

T.C kimlik:

B. KURUMUMAZNEIT,ISTI

TedarikgVlfizmet
Saflayrcr

C. KVKK KAPSAMINDAKi T

Firma ve Pozisyonunuz:

izl nnr.Lyr,r oLARAK BELiRTINIZ
TALEP KONUSU

Kisisel verilerin
uyannca kigisel veri

kanunun ll.maddesinfu l./itcrasmm a bendi

iglenip iglenmedilini ii[renmek istiyorum.

.ry
KiS isel verilerin korur, ,nast kanunrut ll.maddesinin
l.fihrasuutr b bencli
Lltanvso $irketiniz ta 'afindan kigiscl vcrilerim iqleniyorsa vcri iplcme

)

faaliyetleri hakkrnda rilgi almak istiyorum.

Kisisel veri let'in lcorur nasr lianunLut I l.ntaddesinin l,filcraurun
c bendi
uy0rulc0
$irketiniz taralindan kigisel vcrilerim iqlcniyorsa iqlenmc amacrnr vc

3

bunlarrn amactna ygun kullanrhp kullanlllnadrfmt iifirennrek
I

istiyorum.

4

f,

KiSi,sel verilerin lrortm vtst kununun I Lnruddesinin
Lfikrasmtn q bendi
uvarlxco $irketiniz ta 'atindan ldgiset verilerim yurt igine
veya yurt
drgrna aktanhyorsa; a <tanldlfr il giincii kiqileri
ii[,renmek istiyorum.

Kis isel veriler in lcorun,
uyannco $irketiniz tr
iglendifini diiqiiniiyor
eksik ve/veya yanhg b
duzsk-lue;tziJskp_afu
ta r

qft nt tz a il etin iz. )

mst kununun ll.macldesinin l.,ftkrasmm d hendt

rafindan kigisel verilerirn eksik veya yanh;
rm. Tarafinrza iletecefim bilgi ve belgelerle
lgilerin diizeltilmesini talep ediyorum. (a;tfa,
iniz hilg 4r'i d oEr ulayan hel geli-bu_futulebtfukte

6
KiS'isel verilerin korunr rasr lcatnurun ll.mqdde,rinin
t.fikrastrun e bendi

v-at'u'tca $irketiniz
arafindan kigisel verilerimin ilgili kanun
hiikiimlerine uygun o arak iglenmig olmasrna rafimen, igtenmesini
gcrektircn sebep/lerir ortadan kalktrfirnr diiqiiniiyorum.
Kiqisel
Lt

verilerimin silinmcsini yok edilmesini veya anonirn hale getirilmesini
talcp cdiyorum.

i,

KiS ise I verilerin konlntt
Lvanncu $irketiniz tar
iglendi[ini diiqiiniiyorr
cksjik vclveya yanhp
iigiincii kigilere bildiri
talep ettisiniz bilgi.vi do
iletiniz.)

ast kttnunun Il.maclclesinin l."filcraurun

f

bendi

afindan kigisel verileriminr eksik veya yanhE
m. Tarafinrza ilefecefiim hilgi ve belgelerle
rilgilcre ilipkin, ki6iscl verilcrin aktarrldrfr
mesi ni talep ediyo r um.
elli(fen rliizelt iltn es i t i
irnlavan belge]'i bu -fbnn_!le_ bidikte tsraftnu.za
r

KiSi,sel verilerin konmnt
Ltyarrnca $irketiniz
hiikiimlerine uygun ol
gerektiren sebep/lertn

1

8

kigilerdeki kigisel

ve

bildinilmesini tatep ediy )rum.
KiSis e I veri ler in lv.trunmt st kctwtnun
I I,macldesinin I".filcrasutut g bendi
uyarillc'a $irketiniz tz rafrndan kiqisel verilerimin
mtini'asrran
otomatik sistemler arr cthEryla analiz edilmesi sonucunda
kendi
5

aleyhime sonucun
ediyorum.

aya grkfifirm diigiiniiyorum. Bu sonuca itiraz

Kigisel verilerin
uyanncq $irketiniz

t kanunun ll.maddesinin Lfikrasmm bendi
!
ftndan kigisel verilerimin kanuna aykm
iiniiyorum. Bu nedenle ,z^rurl u$radlm ve
ri
.talep ediyorum. Uttcy_lgadrgJryJ"raa

olarak iqlendifini d
zaranmtn gideri

D. BA$VURUNUZA CEVA

TARAF'INIZA BILDIRIT,NNN YONTEMiNI SNCIIIiZ

BILDIRME Y

.

sEQIMiNiz

(Istedi{iniz yrintemin kargrcmdaki boSlu{a
"x" isaretini ko
Adresime g<inderilmesini isti

E-posta a&esime gdnderilmesin
posta ycintemini segmeniz h6li

yanrt verebilece$iz.)

istiyorum. (Esize daha huh

Elden teslim almak istiyorum. (
almmasr durumunda noter tasd i vekAletname
ve'ya yetki belgesi olmasr

BA$VURAN
AD SOYAD

ivrza

