ODEN İNŞAAT TURİZM VE TİCARET A.Ş.
KVKK BAŞVURU FORMU
6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (KVKK veya Kanun) 11. maddesi ile kişisel
verilerini işlediğimiz “ilgili kişilerin” veri sorumlusu sıfatıyla Oden İnşaat Turizm ve Ticaret A.Ş.’ye
(Oden AŞ) başvuru hakkı mevcuttur. Bu hakkın kullanılması sırasında kullanılabilecek form
aşağıda sunulmuştur. Başvurunun en kısa zamanda ve en doğru şekilde tamamlanmasını temin
bakımından;
- Formun eksiksiz doldurulmuş olması,
- İletilen taleplerin somut, açık ve anlaşılır olması,
- Formun başvuruyu yapan ilgili kişi tarafından imzalanmış olması,
- Başvuruya konu form posta yoluyla gönderiliyorsa zarfın üzerine; elektronik yol ile
gönderiliyorsa e-postanın konu bölümüne “KVKK Başvurusu” yazılmış olması,
büyük önem taşımaktadır. İmzasız, başvuranın kim olduğunu tespite elverişli kimlik bilgilerini
içermeyen, başvuru sonucunu bildirmeye elverişli iletişim bilgileri içermeyen başvuruların
sonuçlandırılması mümkün olmadığından bu tür başvurular bakımından Şirketimizin herhangi bir
sorumluluğu söz konusu olmayacaktır.
BAŞVURU YÖNTEMLERİ
Kanun’un 11. Maddesi kapsamında Şirketimize yapılacak başvurular işbu formun çıktısı
alınarak, Başvuru Sahibi’nin şahsen müracaatıyla, noter aracılığıyla veya Başvuru Sahibi
tarafından 5070 Sayılı Elektronik İmza Kanunu’nda tanımlı olan “güvenli elektronik imza” ile
imzalanıp Şirketimizin kayıtlı elektronik posta adresine gönderilmek suretiyle yapılabilecektir.
Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun başka yöntemler belirlemesi halinde, eklenen yöntemlerle de
başvuru yapılabilecektir.

Başvuru Usulü
Bizzat Başvuru

Başvuru Adresi
Dikkat Edilecek Hususlar
Altınyunus Mahallesi 3447 Sk. Yazının ve varsa zarfın
No:2 Ilıca Çeşme İZMİR
üzerinde “KVKK Başvurusu”
yazılması önemlidir
Noter Aracılığıyla
Altınyunus Mahallesi 3447 Sk. Tebligatta ve zarfında “KVKK
No:2 Ilıca Çeşme İZMİR
Başvurusu”
yazılması
önemlidir
KEP
yoluyla
(güvenli ODEN@hs03.kep.tr
Konu kısmına zarfında “KVKK
elektronik
imza
ile
Başvurusu”
yazılması
imzalanarak)
önemlidir
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BAŞVURUCU KİMLİK VE İLETİŞİM BİLGİLERİ
Ad/Soyad

:

TC Kimlik No

:

Telefon No

:

Adres

:

E-posta

:

Oden AŞ ile ilişkiniz

:

CEVAP İÇİN KULLANILMASI İSTENEN İLETİŞİM YÖNTEMİ (Tercih ettiğiniz yöntemin
karşısındaki daireye “√” veya “×” işareti ile yapınız)
Adresime posta ile gönderilmesi

⃝

E-posta yoluyla cevap verilmesi

⃝

Elden Teslim Alma

⃝

BAŞVURU
SAHİBİNİN
TALEPLERİ
(Taleplerinizi
özet
olarak
seçeneğin/seçeneklerin karşısındaki kareye “√” veya “×” işareti ile yapınız)

ifade

Kişisel verilerimin işlenip işlenmediğini öğrenme
İşlenen kişisel verilerime ilişkin bilgi talebi
Kişisel verilerimin işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını
öğrenme
Kişisel verilerimin yurt içinde veya yurt dışında üçüncü kişilere aktarılıp aktarılmadığını
öğrenme
Eksik veya yanlış işlenmiş olduğundan bunların düzeltilmesini istiyorum
Eksik ve yanlış işlendiğini düşündüğüm kişisel verilerimin aktarıldığı üçüncü kişiler
nezdinde de düzeltilmesi talebi
Kişisel verilerimin silinmesi talebi
Silinmesini talep ettiğim kişisel verilerimin aktarılan üçüncü kişiler nezdinde de
silinmesi talebi
Kişisel verilerimin kanuna aykırı işlenmesi nedeniyle uğradığım zararın tanzimini talebi
(Dayandığınız belgeleri eklemeniz önemlidir)
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eden

BAŞVURU HAKKINDA AYRINTILI AÇIKLAMA (Taleplerinizi ayrıntılı olarak yazınız ve varsa
ilgili belgeleri ekleyiniz)

Ad/Soyad

:

Tarih

:

İmza

:
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