TOYOTA TÜRKİYE PAZARLAMA VE SATIŞ A.Ş.
Kişisel Veri Sahibinin Veri Sorumlusuna Yapacağı Başvurular İçin
Başvuru Formu
I. Genel Açıklamalar
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVK Kanunu”) “İlgili Kişinin Hakları” başlıklı 11.
maddesinde ilgili kişi olarak tanımlanan Kişisel Veri Sahiplerinin (“Kişisel Veri Sahibi”), KVK Kanunu
kapsamında veri sorumlusuna yapacağı başvuru ile kullanabileceği haklar düzenlenmektedir. Kişisel Veri
Sahibi, bu haklarını kullanmak için, KVK Kanunu’nun 13. maddesinin 1. fıkrası uyarınca, ilgili taleplerini yazılı
olarak veya Kişisel Verilerin Korunması Kurulu’nun belirleyeceği diğer yöntemlerle veri sorumlusuna iletebilir.
Bu çerçevede, Veri Sorumlusu sıfatıyla Şirketimize yapılacak başvuruların “yazılı” olarak, işbu Başvuru
Formu’nun (“Başvuru Formu”) doldurulması ve aşağıdaki yollardan biriye Şirketimize iletilmesi suretiyle
yapılması gerekmektedir;


Bizzat Başvuru:
o Kişisel Veri Sahibi, kimliğini tespit edici belgeler ve eksiksiz olarak doldurulmuş ve imzalanmış
başvuru formu çıktısı ile birlikte, Şirketimizin “Cumhuriyet Mah. D100 Kuzey yan yol No:5 34876
Yakacık Kartal İstanbul” adresine bizzat başvurabilir.
Noter Vasıtasıyla Başvuru:
o Kişisel Veri Sahibi, Şirketimizin “Cumhuriyet Mah. D100 Kuzey yan yol No:5 34876 Yakacık
Kartal İstanbul” adresine başvuru formu çıktısını noter kanalıyla ileterek başvuru yapabilir.
o Tebligat zarfının üzerinde “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” olduğu
belirtilmesi gerekmektedir.



Kişisel Verilerin Korunması Kurulu’nun başvuruya ilişkin belirleyeceği diğer yöntemlerin duyurulmasının
ardından Şirketimiz konuya ilişkin yöntemler hakkında gerekli duyuruları yapacaktır.
Başvuruda dikkat edilmesi gereken hususlara ilişkin bilgiler aşağıda yer almaktadır:




Başvuru formu eksiksiz olarak doldurulmuş ve talep açık olarak belirtilmiş olmalıdır.
Başvuru formu Kişisel Veri Sahibi tarafından imzalanmış olmalıdır.
Talebin niteliğine göre istenen bilgi ve belgeler eksiksiz ve doğru olarak ibraz edilmelidir.

Bu hususlara uygun hareket edilmemesi ve/veya istenilen bilgi ve belgelerin gereği gibi sağlanmaması
durumunda, talebiniz çerçevesinde yapılacak incelemeler Şirketimiz tarafından gereği gibi ve eksiksiz
yürütülemeyebileceğinden, Şirketimizin böyle bir durumda her türlü kanuni hakkı saklıdır. Dolayısıyla işbu
Başvuru Formu’nun yukarıdaki hususlara uygun olarak Şirketimize iletilmesi gerekmektedir.
Şirketimize yukarıdaki yollardan biri ile ulaşan başvuruda yer alan talepler, KVK Kanunu’nun 13. maddesinin
2. fıkrası uyarınca talebin niteliğine göre en kısa sürede ve talebin Şirketimize ulaştığı tarihten itibaren en
geç otuz gün içinde sonuçlandırılacak ve talebe ilişkin cevabımız Kişisel Veri Sahibine 13. maddesinin 3.
fıkrası uyarınca yazılı olarak veya elektronik ortamda bildirilecektir. Yapılan talepler ücretsiz olarak
sonuçlandırılacak olup işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verilerin Korunması Kurulu
tarafından belirlenecek tarifedeki ücret tarafınızdan Şirketimiz tarafından talep edilecektir.
II. Başvuru Sahibinin Tanınmasına Ve Kendisiyle Başvurusuyla İlgili İletişim Kurulmasına İlişkin
Bilgiler
Başvuru Formu’yla Kişisel Veri Sahibi’ni “başvuru sahibi” olarak tanımlanabilmesi, talebin Şirketimiz
nezdinde incelenebilmesi, sürecin tam ve sağlıklı olarak işleyebilmesi ve sonuç hakkında zamanında
bilgilendirme yapılabilmesi için aşağıdaki bilgilerin eksiksiz olarak sağlanması gerekmektedir.
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1) Kişisel Veri/Başvuru Sahibi Bilgileri
Adı Soyadı
TC Kimlik Numarası
Adres
Telefon Numarası
GSM
Elektronik Posta Adresi
Kayıtlı Elektronik Posta
(KEP) Adresi (varsa)

Diğer

2) Kişisel Veri/Başvuru Sahibi’nin Şirketimiz ile Olan İlişkisi Hakkında Bilgiler
İş Ortağı
Müşteri


 Ziyaretçi
Diğer
Diğer:

(Lütfen açıklama giriniz.)
Şirketimiz
nezdindeki Lütfen Şirketimiz içerisinde iletişimde olduğunuz ilgili birimi ve iletişim
ilişkileriniz hakkında detaylı konunuzu belirtiniz.
bilgi
Birim & İlgili Kişi :
Konu
:

Şirketimizle olan ilişkiniz

Şirketimizle olan
devam ediyor mu?

ilişkiniz

Evet



Hayır



III. Kişisel Veri / Başvuru Sahibinin Talepleri ve İlgili Hususlar
“Genel Açıklamalar” bölümünde yer alan bilgiler çerçevesinde Veri Sorumlusu olan Şirketimizden talep
edebileceğiniz haklar aşağıda belirtilmekte olup talebinize uygun olan seçeneği lütfen işaretleyiniz. Talebinize
ilişkin tarafınızca sunulması gereken bilgi ve belgeler, aşağıdaki tablonun en sağ kolonunda dikkatinizi
sunulmaktadır:
Talep Talep Konusu
Seçiminiz
Talebe İlişkin Sunulması
no
Zorunlu Bilgi/Belge
Şirketinizin hakkımda kişisel veri işleyip
Herhangi bir ek belge talebi
1

işlemediğini öğrenmek istiyorum
bulunmamaktadır.
Dayanak: KVK Kanunu md. 11/1(a)
Herhangi bir ek belge talebi
Eğer Şirketiniz hakkımda kişisel veri işliyorsa bu
2

bulunmamaktadır.
veri işleme faaliyetleri hakkında bilgi talep
ediyorum
Dayanak: KVK Kanunu md. 11/1(b)
Eğer Şirketiniz hakkımda kişisel veri işliyorsa
Herhangi bir ek belge talebi
3

bunların işlenme amacını ve işlenme amacına
bulunmamaktadır.
uygun kullanılıp kullanmadığını öğrenmek
istiyorum
Dayanak: KVK Kanunu md. 11/1(c)
Eğer kişisel verilerin yurt içinde veya yurt
Herhangi bir ek belge talebi
4

dışında 3. Kişilere aktarılıyorsa, bu 3. Kişileri
bulunmamaktadır.
bilmek istiyorum
Dayanak: KVK Kanunu md. 11/1(ç)
Lütfen düzeltilmesini talep
Kişisel verilerimin eksik veya yanlış işlendiği
5

ettiğiniz bilgiyi teyit eden
düşünüyorum ve bunların düzeltilmesini
belgeleri Başvuru Formuna ek
istiyorum (Lütfen düzeltilmesini istediğiniz Düzeltilecek
olarak Şirketimize iletiniz
kişisel verinizi “seçiminiz” alanına yazınız)
Veri:
(Örnek:
nüfus cüzdanı
Dayanak: KVK Kanunu md. 11/1(d)
fotokopisi, ikametgah vb.)
2

6

7

6

9

10

Kişisel verilerimin kanun ve ilgili diğer kanun
hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına
rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin
ortadan kalktığını düşünüyorum ve bu çerçevede
kişisel verilerimin;
a) Silinmesini talep ediyorum
b) Anonim
hale
getirilmesini
talep
ediyorum
Dayanak: KVK Kanunu md. 11/1(e)
Eksik ve yanlış işlendiğini düşündüğüm kişisel
verilerimin (Talep No 5) aktarıldığı üçüncü
kişiler nezdinde de düzeltilmesini istiyorum
(Lütfen düzeltilmesini istediğiniz kişisel verinizi
“seçiminiz” alanına yazınız.)
Dayanak: KVK Kanunu md. 11/1(f)

Burada sadece
bir kutu
seçilebilir.
 a

Kişisel verilerimin kanun ve ilgili diğer kanun
hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına
rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin
ortadan kalktığını düşünüyorum (Talep No 6) ve
bu çerçevede kişisel verilerimin aktarıldığı
üçüncü kişiler nezdinde de;
 Silinmesini talep ediyorum
 Anonim hale getirilmesini talep ediyorum
Dayanak: KVK Kanunu md. 11/1(f)
Şirketiniz tarafından işlenen kişisel verilerimin
münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz
edildiğini ve bu analiz neticesinde şahsım
aleyhine bir sonuç doğduğunu düşünüyorum. Bu
sonuca itiraz ediyorum. (Lütfen aleyhinize
olduğunu düşündüğünüz sonucu “seçiminiz”
alanına yazınız.)
Dayanak: KVK Kanunu md. 11/1(g)

Burada sadece
bir kutu
seçilebilir.
 a

Kişisel verilerimin kanuna aykırı işlenmesi
nedeniyle zarara uğradım. Bu zararın tazmini
talep ediyorum. (Lütfen kanuna aykırılığa konu
olan hususu “seçiminiz” alanına yazınız ve bu
bilgiyi teyit eden belgeleri Başvuru Formuna ek
olarak Şirketimize iletiniz)
Dayanak: KVK Kanunu md. 11/1(h)





sebebini

b


Düzeltilecek
Veri:



Lütfen
talep
belirtiniz:

Lütfen düzeltilmesini talep
ettiğiniz bilgiyi teyit eden
belgeleri Başvuru Formuna ek
olarak Şirketimize iletiniz
(Örnek:
nüfus cüzdanı
fotokopisi, ikametgah vb.)
Lütfen
talep
belirtiniz:

sebebini

b


Analiz
Sonucu
Ortaya Çıkan
Veri:

Kanuna
Aykırılığa
Konu Olan
Husus:

Lütfen itirazınızı destekleyici
belgeleri Başvuru Formuna ek
olarak Şirketimize iletiniz.

Lütfen Kanuna aykırılığa
konu olduğunu
düşündüğünüz hususu
destekleyici / doğrulayıcı
belgeleri Başvuru Formuna
ek olarak Şirketimize iletiniz.
(Örnek: Mahkeme kararı,
Resmi Kurum Kararı, Maddi
zararın tutarını gösteren
resmi belgeler vb.)

IV. Kişisel Veri / Başvuru Sahibinin Başvurusuna İlişkin Bilgilendirme Yöntem Tercihi
Lütfen Şirketimize iletmiş olduğunuz başvuru formuna istinaden verilecek olan yanıtın hangi yöntem ile
tarafınıza bildirilmesini tercih ettiğinizi belirtiniz.(Burada sadece bir kutu seçilebilir.)
 Başvuru Formu’nda belirttiğim adresime gönderilmesini istiyorum.
 Bizzat elden teslim almak istiyorum.
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(Not: İlgili yanıtın, vekâleten 3. kişiler tarafından teslim alınacak olması halinde, bu hususu belirten imzalı
dilekçeniz ve ekinde bu husustaki yetkilendirmenin açık olarak düzenlendiği noter tasdikli vekâletnamenin
ibrazı gerekmektedir.)
V. Yasal Uyarı
Başvuru Formu, Veri Sorumlusu sıfatıyla Şirketimiz ile olan ilişkinizin tespit edilmesi ve varsa, Şirketimiz
tarafından işlenen kişisel verilerinizi eksiksiz olarak belirlenmesi, ilgili başvurunuza doğru ve yasal süresinde
cevap verilebilmesi için düzenlenmiştir. 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 teyide esas belgeler (Nüfus cüzdanı veya sürücü
belgesi sureti vb.) talep etme hakkını saklı tutar. Başvuru Formu 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 hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmemektedir.
VI. Kişisel Veri Sahibi Beyanı
Kişisel Veri/Başvuru Sahibi olarak, Başvuru Formu’nda yer alan Genel Açıklamaları ve Yasal Uyarı’ları
okuduğumu, KVK Kanunu ve Başvuru Formu’nda yer alan hak ve yükümlülüklerimi bildiğimi ve bu kapsamda
Başvuru Formu’nda belirtmiş olduğum tüm bilgilerin doğru ve eksiksiz olduğunu kabul ve beyan eder, talebime
istinaden yasal süre içerisinde tarafıma bilgi verilmesini rica ederim.
Kişisel Veri/ Başvuru Sahibi
Adı Soyadı :
Başvuru Tarihi :
İmza

4

