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GENEL AÇIKLAMALAR
6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda (“Kanun”) ilgili kişi olarak tanımlanan kişisel veri sahiplerine;
Kanun’un 11. maddesinde kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin belirli haklar tanınmıştır. Kanun’un 13.
Maddesinin 1. Fıkrasında belirtilen hakları 10 Mart 2018 tarihinde 30356 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak
yürürlüğe giren “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ” de belirtilen aşağıdaki yöntemler
ile gerçekleştirebilirsiniz.
 Başvuru sahibi, şahsen KOCAER HADDECİLİK A.Ş. adresine; ‘KVKK Kapsamında Başvuru Formu’ doldurarak
ıslak imzalı olarak kapalı zarf ile ve zarfın üzerine ‘Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Gereği Bilgi Talebi’
notu ile danışma ofise elden tutanak ile teslimat yapabilir.
 Başvuru sahibi, Noter aracılığı ile KOCAER HADDECİLİK A.Ş. adresine tebligat çekebilir fakat tebligat zarfı
üzerine ‘Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Gereği Bilgi Talebi’ notu ibaresi eklenmelidir.
 5070 Sayılı Elektronik imza kanununda tanımlı olan ‘Güvenli Elektronik İmza’ ile
 Mobil İmza ile
 Şirketimizin Kayıtlı Elektronik Posta kocaerhaddecilik@hs03.kep.tr adresine konu kısmına ‘Kişisel Verilerin
Korunması Kanunu Gereği Bilgi Talebi’ notu ile
 Şirkete daha önce bildirilen ve Şirketin sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak
suretiyle başvuru yapabilir.
Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi, işbu ‘KVKK Kapsamında Başvuru Formu’ ve
yukarıdaki yöntemler ile Şirkete iletmeniz durumunda, yapacağınız başvurular talebinizin Şirkete ulaştığı
tarihten itibaren kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde sonuçlandırılacaktır.

Veri Sorumlusu ve Temsilcisi
Şirketin Unvanı: KOCAER HADDECİLİK SANAYİ ve TİCARET A.Ş. (Mersis No: 0565060515500019)
Adres: Gümüşçay Mah. Menderes Bulvarı. No:45 Merkezefendi /Denizli
Vergi No: 5650605155
Vergi Dairesi: GÖKPINAR
Tel No: +902326251860
Elektronik Posta: info@kocaersteel.com
Web: www.kocaersteel.com
KEP Adresi: kocaerhaddecilik@hs03.kep.tr
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A. Başvuru Sahibi iletişim bilgileri
Adı*
Soyadı*
Uyruk**
TC Kimlik No*
Pasaport / Kimlik No**
Telefon / Faks Numarası*
E-posta*

Tebligat Adres*

* 30356 Sayılı “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında” Resmî Gazete tebliğine istinaden veri girişi zorunlu alanlar.
** Yabancı uyruklu ilgili kişilerin veri girişi zorunlu alanlarıdır.

B. Şirketimiz İle İlişkiniz
( Lütfen Şirketimiz ile olan ilişkinizi seçerek yanına X işareti koyunuz ve açıklamaları doldurunuz)

İlgili Kişi

X

Açıklamalar

Çalışan
Eski Çalışan

Çalıştığınız Yıllar: ………….../……………
İş Başvurusu Yaptığınız Tarih:

Çalışan Adayı
Özgeçmiş Paylaştığınız Tarih:
Stajyer
Eski Stajyer

Staj Yaptığınız Yıllar: …………... /……………

Müşteri

Şirketimiz içinde iletişimde olduğunuz birim:

Tedarikçi

Şirketimiz içinde iletişimde olduğunuz birim:

Tedarikçi Çalışanı

Çalıştığınız Firma/ Pozisyon Bilgisi:

Ziyaretçi

Şirketimiz içinde iletişimde olduğunuz birim:

Diğer

Açıklama:
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C. KVKK Kapsamındaki Talep Konusu
(Lütfen talebinizin yanına X işareti koyunuz)

No

Talep Konusu

1

Şirketinizin hakkımda kişisel veri işleyip işlemediğini öğrenmek istiyorum

2

Eğer şirketiniz hakkımda kişisel veri işliyorsa bu veri işleme faaliyetleri hakkında bilgi
talep ediyorum

3

Eğer kişisel verilerim yurtiçinde veya yurtdışında üçüncü kişilere aktarılıyorsa, bu üçüncü
kişileri bilmek istiyorum.

4

Kişisel verilerimin eksik ya da yanlış işlendiğini düşünüyorum ve bunların düzeltilmesini
istiyorum. Düzeltilmesini istediğiniz kişisel verinizi "Seçiminiz" alanına yazınız ve doğru
ve tamamlayıcı bilgileri gösteren belgeleri ek olarak gönderiniz. (Nüfus cüzdanı
fotokopisi, ikametgâh, vb.)

5

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

6

Eksik veya yanlış işlendiğini düşündüğüm kişisel verilerimin (Talep No 4) aktarıldığı
üçüncü kişiler nezdinde de düzeltilmesini istiyorum.

7

Kişisel Verilerimin kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş
olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalktığını düşünüyorum
(Talep No 5) ve bu çerçevede kişisel verilerimin üçüncü kişiler nezdinde de silinmesinin
veya yok edilmesinin bildirilmesini talep ediyorum.

8

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. Aleyhinize olduğunu düşündüğünüz analiz
sonucunu "Seçiminiz" alanına yazınız ve itirazınızı destekleyen belgeleri ek olarak
gönderiniz.

9

Kişisel verilerimin kanuna aykırı işlenmesi nedeniyle zarara uğradım. Bu zararın
tazminini talep ediyorum. Kanuna aykırılığa konu olan hususu "Seçiminiz" alanına
yazınız ve destekleyici belgeleri ek olarak gönderiniz. (Mahkeme kararı, Kurul kararı,
Maddi zararın tutarını gösteren belgeler, vb)

Seçiminiz

D. Talebe İlişkin Açıklama
(Lütfen Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamındaki detaylı talebinizi ve/veya başvurunuza dayanak göstermek istediğiniz ek
belgeleriniz varsa belirtiniz)
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E. Başvurunuza vereceğimiz yanıtın tarafınıza bildirilme yöntemi
(Lütfen başvurunuza vereceğimiz yanıtın tarafınıza bildirilme yöntemini seçerek talebinizin yanına X işareti koyunuz)
No

Talep Konusu

1

Tebligat adresime yazılı cevap gönderilmesini istiyorum

2

Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) adresime bildirim istiyorum

3

Şirket veri tabanında kayıtlı olan e-posta adresime cevap istiyorum

4

Elden teslim almak istiyorum (Evrak teslimi bizzat tarafınıza yapılacaktır.)

Seçiminiz

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.
Form kapsamında iletmekte olduğunuz taleplerinize ilişkin bilgilerin doğru ve güncel olmaması ya da yetkisiz bir
başvuru yapılması halinde Şirketimiz, söz konusu yanlış bilgi ya da yetkisiz başvuru kaynaklı taleplerden dolayı
mesuliyet kabul etmemektedir.

Başvuru Sahibi (Kişisel Veri Sahibi)
Adı Soyadı:
Başvuru Tarihi:
İmza:

