
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN UYARINCA 

KİŞİSEL VERİ SAHİBİ BAŞVURU FORMU 

  

I.BAŞVURU SAHİBİNE İLİŞKİN BİLGİLER  

 

 

II.ŞİRKET İLE İRTİBATIN TEMELİNE İLİŞKİN BİLGİ  

o Müşteri  

o Ziyaretçi  

o Eski Çalışan  

o İş Başvurusunda Bulunan  

o Diğer (Sebebini Belirtiniz)  

III.KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN UYARINCA TALEBİNİZ  

o Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenmek istiyorum.  

o Kişisel verilerim işlenmiş ise buna ilişkin bilgi talep etmek istiyorum.  

o Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını 

öğrenmek istiyorum.  

o Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilmek istiyorum.  

o Eksik veya hatalı işlenmiş kişisel verimin düzeltilmesini istiyorum.  

o KVKHK 7.madde uyarınca kişisel verilerimin silinmesini veya yok edilmesini istiyorum.  

o Düzeltme, silme ve yok etme taleplerimin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere 

bildirilmesini istiyorum.  

o Zararımın giderilmesini istiyorum.  

o İşlenen verilerimin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle 

aleyhimde bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etmek istiyorum.  

AÇIKLAMALAR   : (Talep detaylarını kısaca anlatmanızı rica ederiz.)  

  

 

AD – SOYAD  

TELEFON NUMARASI  

T.C KİMLİK NUMARASI  

E-POSTA  

ADRES  



IV.BAŞVURUYA YANIT VERİLMESİ YÖNTEMİ   

o Adresime gönderilmesini istiyorum.  

o E-posta adresime gönderilmesini istiyorum.   

o Elden teslim almak istiyorum. (Kimlik veya vekaletname ibrazı gereklidir.)  

Şirket, kişisel verilerinizin hukuka aykırı olarak 3. kişilerle paylaşımının önüne geçilebilmesi ve 

kişisel verilerinizin güvenliğinin sağlanması amacıyla, kimliğinizi tevsik edici ek bilgi ve belge 

talep etme hakkını her zaman saklı tutar. İşbu 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.  

 

BAŞVURUCU   

 

AD – SOYAD   

 

İMZA   

 

TARİH  

  

 

BİLGİLENDİRME NOTU 

  

Başvuru ancak aşağıdaki biçimlerde yapılabilecektir.  

I.YAZILI OLARAK   

ISG İnsan Kaynakları Danışmanlık Eğitim ve Organizasyon Ticaret Limited Şirketi 

Büyükdere Cad. Meydan Sok. No:1 Beybi Giz Plaza Kat :15 Maslak – Şişli - İstanbul 

II.GÜVENLİ ELEKTRONİK İMZA İLE KEP ADRESİNE  

.................@hs02.kep.tr  

III.ELEKTRONİK POSTA YOLUYLA  

nuray.zipak@isg.com 

ISG kişisel verilerle ilgili olarak yapılan başvuruları talebin niteliğine göre en kısa sürede ve 

en geç 30 gün içerisinde yanıtlayacaktır 

mailto:nuray.zipak@isg.com

