
 
 
 

 
KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA KANUNU BAŞVURU FORMU 

 
A.   VERİ  SAHİBİNİN  İLETİŞİM  BİLGİLERİ:   
Adı Soyadı   
T.C Kimlik No   
Adres   
Telefon   
E-Posta    

 

   
 

   
B.   LÜTFEN  VERİ  SAHİBİNİN  UKGS  İLE  OLAN  İLİŞKİNİZİ  BELİRTİNİZ.  (Müşteri, İş 
Ortağı, Çalışan vs.) 
 
Müşteri   Ziyaretçi   İş Ortağı   Diğer   
Şirketimiz içerisinde iletişimde olduğunuz 
birim         
Konu               
 

Eski Çalışan     
Çalıştığım 
Tarih     

İş 
Başvurusu     

Başvuru 
Tarihi     

Diğer Firma 
çalışanıyım       
Çalıştığınız Firma      Pozisyon     
 

 
C.LÜTFEN  KİŞİSEL  VERİLERİN  KORUNMASI  KANUNU  KAPSAMINDAKİ  TALEBİNİZİ  DETAYLI  
OLARAK  BELİRTİNİZ.  TALEBİNİZE  İLİŞKİN  BİLGİ  VE  BELGELERİ  BAŞVURUNUZA  EKLEYİNİZ.   

 
  …………………………………….……………………………….……………………………….….…........... 
....................................………………………….……………………………………………………….………. 
……………………….……………………………….…..………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………   
 

 
Bu  formu  doldurarak,  imzalı  bir  örneğini  Cihangir Mah. Akyol Cad. Ali Han No.30/2 34433 
Beyoğlu/İstanbul adresine  kimlik  teyidinizin  yapılması  sağlanarak  bizzat  veya   info@ukgs.com.tr 
posta  adreslerinden  uygun  olanına  veya   Kimlik  teyidinizin  yapılması  sağlanarak,  Kanun  ve  ilgili 
mevzuatta  belirtilen  diğer  usuller  ile  tarafımıza  iletebilirsiniz.  
 
 
 
 

mailto:info@ukgs.net


D. LÜTFEN BAŞVURUNUZA VERECEĞİMİZ YANITIN TARAFINIZA BİLDİRİLME 
YÖNTEMİNİ SEÇİNİZ: 
 
☐  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.)  
 
***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 SAHİBİ (KİŞİSEL VERİ SAHİBİ) ADI SOYADI  
BAŞVURU TARİHİ  
İMZA 

 


	Bu  formu  doldurarak,  imzalı  bir  örneğini  Cihangir Mah. Akyol Cad. Ali Han No.30/2 34433 Beyoğlu/İstanbul adresine  kimlik  teyidinizin  yapılması  sağlanarak  bizzat  veya   info@ukgs.com.tr posta  adreslerinden  uygun  olanına  veya   Kimlik  t...

