TARIM KREDİ İLGİLİ KİŞİ BAŞVURU FORMU
BAŞVURANA AİT BİLGİLER
Adı Soyadı

: ………………

Yabancılar İçin

TC Kimlik Numarası

: ………………

Pasaport No

: …………………………

Çalıştığı Birim/Departman

: ………………

Uyruğu

: …………………………

Görevi

: ………………………………………………………………… ………

Telefon ve e-mail

: ………………………………………………………………… ………

Adresi

: ………………………………………………………………… ………

BAŞVURU SAHİBİNİN TALEPLERİ - Kişisel Verilerin Korunması Kanunu m. 11 (1)
Aşağıda Kanun’un 11’inci maddesi gereğince veri sorumlusu olan Şirketimizden talep edebileceğiniz haklar belirtilmektedir. Seçtiğiniz
haklara ve açıklamalar ve gerekmesi halinde tevsik edici belgelerinize göre Şirketimiz içerisinde değerlendirme yapılarak Kanunun
13’üncü maddesinin 3’üncü fıkrası uyarınca cevaplar tarafınıza iletilecektir.

🙾

1

Şirketinizin hakkımda kişisel veri işleyip işlemediğini öğrenmek istiyorum (KVKK m.11/1/(a))

🙾

2

Şirketiniz hakkımda kişisel veri işliyorsa bu veri işleme faaliyetleri hakkında bilgi talep ediyorum (KVKK m.11/1/(b))

🙾

3

Eğer Şirketiniz hakkımda kişisel veri işliyorsa bunların işlenme amacını ve işlenme amacına uygun kullanılıp kullanmadığını
öğrenmek istiyorum (KVKK m.11/1/(c))

🙾

4

Eğer kişisel verilerim yurtiçinde veya yurtdışında üçüncü kişilere aktarılıyorsa, bu üçüncü kişileri bilmek istiyorum (KVKK
m.11/1/(ç))

🙾

5

Kişisel verilerimin eksik veya yanlış işlendiği düşünüyorum ve bunların düzeltilmesini istiyorum (KVKK m.11/1/(d)) (Eksik veya
yanlış olduğu için düzeltilmesini istediğiniz kişisel verileriniz ile ilgili ek bilgi verip gerekiyorsa belgesini -işlenen verinin yanlış
olduğunu gösteren belgeyi- gönderiniz)

🙾

6

Kişisel verilerimin kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren
sebeplerin ortadan kalktığını düşünüyorum (lütfen sebebi aşağıdaki boşlukta açıklayınız) ve bu çerçevede kişisel verilerimin
silinmesini veya anonim hale getirilmesini talep ediyorum; (KVKK m.11/1/(e)) (Lütfen sebebi açıklama alanında açıklayınız)

🙾

7

Eksik ve yanlış işlendiğini düşündüğüm kişisel verilerimin aktarıldığı üçüncü kişiler nezdinde de düzeltilmesini istiyorum (Talep
No 5’i işaretlemeden burayı işaretlemeyiniz).

🙾

8

Kişisel verilerimin kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren
sebeplerin ortadan kalktığını düşünüyorum (Talep No 6’yı işaretlemeden burayı işaretlemeyiniz ve 6’yı işaretlemişseniz lütfen
açıklamalarınızı ve gerekiyorsa tevsik edici belgeleri gönderiniz) ve bu çerçevede kişisel verilerimin aktarıldığı üçüncü kişiler
nezdinde de silinmesini veya anonim hale getirilmesini talep ediyorum.

🙾

9

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. (Lütfen açıklama alanında
açıklayınız)

🙾

10

Kişisel verilerimin kanuna aykırı işlenmesi nedeniyle zarara uğradım. Bu zararın tazmini talep ediyorum.
dayanağı ve gerekçeleri ile miktarı hakkında bilgiler veriniz)

(Lütfen zararınızın

Açıklamalar:

BAŞVURU SAHİBİNİN BEYANI
Yukarıda belirttiğim talepler doğrultusunda, Şirketinize yapmış olduğum başvurumun Kanun’un 13’üncü maddesi uyarınca
değerlendirilerek tarafıma bilgi verilmesini rica ederim. (Lütfen sağladığınız iletişim bilgilerine uygun bir yöntem seçiniz.)

Cevabın gönderilme yöntemini seçiniz. →

🙾 Posta Adresime

🙾 E-posta Adresime

🙾 KEP Adresime

Yukarıda sağladığım bilgilerin doğru olduğunu, Kanun’un 11. maddesi kapsamında yukarıda belirttiğim hakları kullanmayı
talep ettiğimi beyan ederim.
Adı Soyadı: … … … … … …… … … …

Tarih: … … … … … …… … … …

İmza: … … … … … …… … … …

