BAŞVURUYA İLİŞKİN GENEL BİLGİLENDİRME
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun (“KVKK”) 13. maddesinde kişisel verileri
işlenen gerçek kişilerin (“İlgili Kişi”) veri sorumlusuna başvuru yapma hakkına düzenlenmiş r.
Bu doğrultuda veri sorumlusu sıfa yla Point Vale Galeri Otopark Hizmetleri TİC. LTD. ŞTİ, ilgili
kişilerin KVKK'nın 11. maddesinde yer alan hakları ile ilgili olarak kolaylıkla şirke mize
başvurabilmesi ve bu başvuruların en hızlı şekilde yanıtlandırılabilmesi amacıyla aşağıda yer
alan formu hazırlamış r.
Şirke mize yapılan başvuruda yer alan talepler, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en
geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacak r. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyet
gerek rmesi hâlinde, Kişisel Verilerin Korunması Kurulu (“Kurul”) tara ndan belirlenen
tarifedeki ücret alınabilecek r.
Şirke miz başvurunuzu kabul edebilir veya gerekçesini açıklayarak reddedebilir. Başvuruya
ilişkin yanıtlarımız ilgili kişiye ziki veya elektronik ortamda bildirilmektedir. Başvuruda yer
alan talebin kabul edilmesi halinde şirke miz tara ndan gereği ivedilikle yerine
ge rilmektedir.
Başvurunuzun geçerli bir başvuru olarak kabul edilebilmesi için yazılı olarak veya Kurul’un
belirleyeceği diğer yöntemlerle şirke mize iletmeniz gerekmektedir. Bu çerçevede şirke mize
yapılacak başvurular aşağıda yer alan Başvuru Formu kullanılarak şahsen, iadeli taahhütlü
posta yoluyla veya noter vasıtasıyla ya da formun güvenli elektronik imzalı, mobil imzalı
olarak ya da sistemimizde kayıtlı e-posta adresi veya KEP adresi üzerinden
pointvale@hs01.kep.tr adresine gönderilmesi mümkündür.
Yapılacak başvurularda İnkilap Mah. Küçüksu Cad. No:121 Op mum Business Center D:28
Ümraniye/İstanbul adresimiz dikkate alınmalıdır.
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Şirke miz tara ndan yapılan inceleme ne cesinde yanıtlarımız, ziki veyahut elektronik
ortamda ilgili kişinin Başvuru Formu'nda belir ği adres veyahut e-posta adresine
gönderilecek r.

İLGİLİ KİŞİ BAŞVURU FORMU
İlgili Kişinin Kimlik Ve İle şim Bilgileri
Ad - Soyadı

T.C. Kimlik No

Telefon No

E-Posta

Adres

KVKK m. 11 Kapsamındaki Talepleriniz
Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme
Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme
Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını
öğrenme
Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme
Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzel lmesini
isteme
Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme
Kişisel verilerin düzel ldiğinin, silindiğinin veya yok edildiğinin bu kişisel verilerin
aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme
İşlenen verilerin münhasıran otoma k sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi sure yle
kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına i raz etme
Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde
zararın giderilmesini talep etme
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Başvurunuza İlişkin Açıklamalarınız

Tarih ve İmza

