KİŞİSEL VERİ BİLGİ VE TALEP FORMU
(20.07.2020 tarihinde güncellenmiştir.)
A-Başvuru Sahibi İletişim Bilgileri
İsim:
Soy İsim:
T.C. Kimlik Numarası:
Telefon Numarası:
E-posta:
(Elektronik posta KEP yolu
başvuruların cevaplanması için)

ile

Adres:

B-Lütfen, Şirketimiz ile olan ilişkinizi belirtiniz.
☐ Çalışan
☐ Çalışan Yakını
☐ Eski Çalışan
☐ Tedarikçi
☐ Tedarikçi Yetkilileri
☐ Tedarikçi Çalışanları
☐ Diğer:

☐ Çalışan Adayı
☐ Çalışan Adayı Yakını
☐ Potansiyel Ürün veya Hizmet Alıcısı
☐ Potansiyel Ürün veya Hizmet Alıcısı Yetkilisi
☐ Ürün veya Hizmet Alan Kişi
☐ Ürün Veya Hizmet Alan Yetkilileri

Şirketimiz bünyesinde iletişimde olduğunuz birim:

Konu:
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C-KVKK kapsamındaki talebiniz.

D-Başvurunuza Verilecek Yanıtın Tarafınıza Bildirilme Yöntemi
☐ Yukarıda belirtmiş olduğum adresime gönderilmesini istiyorum.
☐ Elden teslim almak istiyorum. (Vekâleten teslim alınması durumunda noter tasdikli vekâletname veya yetki
belgesi olması gerekmektedir.)
☐ Yukarıda belirtmiş olduğum E-posta adresime gönderilmesini istiyorum.
İşbu başvuru formu, Şirketimiz ile olan ilişkinizi tespit ederek, varsa, Şirketimiz tarafından işlenen verilerinizi eksiksiz
olarak belirleyerek, ilgili başvurunuza doğru ve kanuni süresinde cevap verilebilmesi için tanzim edilmiştir. Yukarıda
BSA’ya sunmuş olduğunuz kişisel verileriniz, işbu Başvuru Formu’ nun değerlendirilebilmesi, sonuçlandırılabilmesi için
ve sizinle bu konuda iletişime geçilebilmesi amacıyla alınmakta ve başka amaçlarla veri işlemeye konu olmamaktadır.
Hukuka aykırı ve haksız bir şekilde veri paylaşımından kaynaklanabilecek hukuki risklerin bertaraf edilmesi ve özellikle
kişisel verilerinizin güvenliğinin sağlanması amacıyla, kimlik veya yetki tespiti için Şirketimizin 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
:

BSA TESİS YÖNETİMİ HİZMETLERİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ (Kadıköy Vergi Dairesi / 1870702527)
ADRES: Hasanpaşa Mah. Uzunçayır Cad. Konur İş Merkezi No:2/50 Kadıköy/İstanbul
Telefon: 0(216) 545 02 10
Elektronik Tebligat Adresi: 25929-21827-47961
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