
 

 

 

The Co- Development company 

CONTACT OFFICE:  INVOICE ADDRESS:  Phone +902166220424 

AAK TURKEY GIDA SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.  AAK TURKEY GIDA SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. Fax: +902166220777  

Meclis Mah. Boğaziçi Cd. Seheryeli Sk. No:1 Meclis Mah. Boğaziçi Cad.Seheryeli Sok.No:1 www.aak-tr.com 

34785 Sancaktepe / ISTANBUL 34785 Sancaktepe / ISTANBUL  http://unipro.com.tr  
TÜRKİYE TÜRKİYE   www.aak.com  

      

       

      

KVK VERİ SAHİBİ BAŞVURU FORMU 
 
 
A. Başvuru Sahibi İletişim Bilgileri:  
  
İsim ve Soyisim :  
 
T.C.K.No. :  
   
Telefon Numarası :  
  
E-posta  : 
   
Adres :   
  
  
B.  Lütfen Şirketimiz ile olan ilişkinizi belirtiniz (müşteri, iş ortağı, çalışan adayı, eski çalışan, üçüncü 

taraf firma çalışanı, hissedar gibi)  
  

☐ Müşteri   

  

☐ Ziyaretçi   

 

☐ İş Ortağı/Çözüm Ortağı/Danışman  

  

☐ Diğer (Açıklayınız…)   

  
  
Şirketimiz içerisinde iletişimde olduğunuz birim:   
  
Konu:   
  

☐ Eski Çalışanım   

  

Çalıştığım Yıllar:   
  

☐ Diğer:   

  

☐ İş Başvurusu/Özgeçmiş Paylaşımı Yaptım   Tarih:   

  

☐ Üçüncü Kişi Firma Çalışanıyım Lütfen çalıştığınız firma ve pozisyon bilgisini belirtiniz:  

  
   
C. Lütfen KVK Kanunu kapsamındaki talebinizi detaylı olarak belirtiniz:  
  
  

D. Lütfen başvurunuza vereceğimiz yanıtın tarafınıza bildirilme yöntemini seçiniz: ☐ Adresime 

gönderilmesini istiyorum.   
  

☐ E-posta adresime gönderilmesini istiyorum. (E-posta yöntemini seçmeniz hâlinde size daha hızlı yanıt 

verebileceğiz.)   

  

☐ Elden teslim almak istiyorum.  (Vekâleten teslim alınması durumunda noter tasdikli vekâletname veya yetki belgesi 

olması gerekmektedir.)  
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İşbu başvuru formu, Şirket’imiz ile olan ilişkinizi tespit ederek, varsa, Şirket’imiz 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 Şirket’imiz 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   :  
 
 
 
 
 

 
 
E. Başvuru Süreci ve Sonuçlandırılması  
  
Lütfen taleplerinizi KVK Kanunu’nun 13. Maddesine uygun olarak ve gerekli incelemenin sağlıklı ve hızlı şekilde 
yapılabilmesi için işbu Veri Sahibi Başvuru Formu’nu kullanarak tarafımıza iletiniz.   
  
Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek diğer yöntemler saklı kalmak kaydıyla, kişisel veri sahipleri veri 
sorumlularına başvurularını yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza 
ya da ilgili kişi tarafından veri sorumlusuna daha önce bildirilen ve veri sorumlusunun sisteminde kayıtlı bulunan 
elektronik posta adresini kullanarak yapmak zorunda olduklarından Veri Sahibi Başvuru Formu’nu tamamlayarak, 
imzalı bir örneğini aşağıda yer alan adreslere yukarıdaki yöntemlerden birini kullanarak gönderebilirsiniz.  
 
Veri Sorumlusu: AAK Turkey Gıda Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. 
 
E-posta: kvkiletisim@aak.com   
  

Kep Adresi: aakturkey@hs02.kep.tr 
 
Noter ve elden teslim için posta adresi: Meclis Mah. Boğaziçi Cad. Seheryeli Sok. Karsan Plaza No:1/2 34785 
Sancaktepe/İstanbul 
 
Şirket’imiz, veri sorumlusu sıfatıyla KVK Kanunu’nun 13. Maddesi gereğince, veri sahiplerinin kişisel verilerine ilişkin 
taleplerini, talebin niteliğine göre en geç otuz (30) gün içinde kural olarak ücretsiz olarak cevaplandırır. Talebin ayrıca 
bir maliyet gerektirmesi durumunda Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen/belirlenecek olan tarifedeki 
ücret tarafınıza yansıtılır.   
  
Şirket’imiz talebinizi inceleyerek, kabul veya gerekçesini açıklayarak reddetme hakkına sahiptir. Ret gerekçesi başvuru 
sahibi olarak tarafınıza yazılı veya elektronik ortamda bildirilir. Başvurunuzda yer alan talebin kabulü halinde 
Şirketimiz talebin gereğini yerine getirir.   
  
Şirket’imizin Veri Sahibi Başvuru Formu’nun değerlendirebilmesi için ek bilgi ve talep hakkı saklıdır. Veri Sahibi 
Başvuru Formu’nda yer verdiğiniz bilgi ve talepler doğru ve güncel olmalıdır. Bilgilerin doğru ve güncel olmaması ya 
da yetkisiz bir başvuru yapılması halinde Şirketimiz, herhangi bir sorumluluk kabul etmemektedir.   
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