YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ
KİŞİSEL VERİ SAHİBİ BAŞVURU FORMU
6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda (“KVKK”) ilgili kişi olarak tanımlanan
kişisel veri sahiplerine (“Veri Sahibi”), KVKK’nın 11. maddesinde kişisel verileri ile ilgili
tanınan hakları kullanabilmesi ve bu hakları kullanmak için veri sorumlusunun başvuru şeklini
mevzuata uygun şekilde düzenlenmesi için oluşturulmuştur. Kanunun 13. maddesinin 1. fıkrası
uyarınca; Veri sorumlusu sıfatıyla Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş. (“Veri
Sorumlusu”) bu haklara ilişkin olarak yapılacak başvuruların yazılı olarak Kişisel Verilerin
Korunması Kurulu (“Kurul”) tarafından aşağıda belirlenen diğer yöntemlerle tarafımıza
iletilmesi gerekmektedir.
I.

BAŞVURU USULÜ HAKKINDA BİLGİLENDİRME

A. BAŞVURU YÖNTEMİ
Başvuru Yöntemi

Şahsen Başvuru

Başvurunun Yapılacağı

Başvuru Gönderiminde

Adres

Belirtilecek Bilgi

Meclis-i Mebusan Cad. 81 Lütfen talep formunun yer
Fındıklı
Beyoğlu/İstanbul

34427 aldığı zarfın üzerine “ Kişisel
Veri

Bilgi

Talebine

İlişkindir” yazınız.
Noter Kanalıyla Başvuru

Meclis-i Mebusan Cad. 81 Lütfen
Fındıklı
Beyoğlu/İstanbul

tarafınızca

keşide

34427 edilecek ihbarnamenin konu
kısmına “Kişisel Veri Bilgi
Talebine İlişkindir” yazınız.

İadeli Taahhütlü Mektup ile Meclis-i Mebusan Cad. 81 Lütfen tarafınızca gönderilen
Başvuru

Fındıklı
Beyoğlu/İstanbul

34427 postanın

konu

kısmına

“Kişisel Veri Bilgi Talebine
İlişkindir” yazınız.

“Güvenli Elektronik İmza” [yf@hs01.kep.tr]

Lütfen tarafınızca gönderilen

ile

e-mailinin

imzalanarak

Elektronik

Posta

(“KEP”) Başvuru

Kayıtlı
Yoluyla

konu

kısmına

“Kişisel Veri Bilgi Talebine
İlişkindir” yazınız.

B. BAŞVURU CEVAPLAMA SÜRESİ VE ÜCRETİ
KVKK’nın 13/2. maddesinde “Veri sorumlusu başvuruda yer alan talepleri, talebin niteliğine
göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırır. Ancak, işlemin
ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kurulca belirlenen tarifedeki ücret alınabilir.”
denilmektedir.
Bununla birlikte Kurul tarafından yayımlanan Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları
Hakkında Tebliğ’in (“Tebliğ”) 7. maddesinde “İlgili kişinin başvurusuna yazılı olarak cevap
verilecekse, on sayfaya kadar ücret alınmaz. On sayfanın üzerindeki her sayfa için 1 Türk Lirası
işlem ücreti alınabilir. Başvuruya cevabın CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi
halinde veri sorumlusu tarafından talep edilebilecek ücret kayıt ortamının maliyetini geçemez.”
denilmektedir.
KVKK ve Tebliğ’in sair hükümleri uyarınca Veri Sorumlusu olarak tarafımıza yönelttiğiniz
bilgileri öncelikli şekilde;
 en kısa süre içerisinde,
 herhangi bir ücret ödemeniz gerekmeksizin cevaplandırmaya çalışacağız.
Buna karşın;
 başvuru sahibi olarak sunduğunuz bilgi ve belgelerden tam ve nitelikli bir araştırma
yapmanın mümkün olmaması,
 kişisel veri bildirim işlemin ek bir maliyet gerektirmesi halinde yasal mevzuat
kapsamında öngörülen diğer haklarımızı kullanabileceğimizi hatırlatmak isteriz.

II.

BAŞVURU FORMU

A. BAŞVURUDA BULUNAN VERİ SAHİBİNİN İLETİŞİM BİLGİLERİ
Ad-Soyad
T.C. Kimlik Numarası
Cep Telefonu Numarası
E-Mail Adresi
Adres
B. VERİ SORUMLUSU İLE ARANIZDAKİ İLİŞKİ
Müşteri

İş Ortağı

Ziyaretçi

Çalışan

İş Başvurusu / Özgeçmiş Paylaşımı

Diğer

Paylaşım Yapılan Tarih: ___________
Eski Çalışan
Çalıştığınız dönem: ___________

Üçüncü Kişi Firma Çalışanı
Çalışılan Firma: ___________

C. TALEP SEÇENEKLERİ HAKKINDA BİLGİLENDİRME
Hakkımda kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenmek istiyorum.
Hakkımda kişisel veri işleniyorsa bu veri işleme faaliyetleri hakkında bilgi talep
ediyorum.
Hakkımda kişisel veri işleniyorsa bunların işlenme amacını ve işlenme amacına
uygun kullanılıp kullanmadığını öğrenmek istiyorum.
Eğer kişisel verilerim yurtiçinde veya yurtdışında üçüncü kişilere aktarılıyorsa bu
üçüncü kişileri bilmek istiyorum.
Kişisel verilerimin eksik veya yanlış işlendiği düşünüyorum ve bunların
düzeltilmesini istiyorum.

Kişisel verilerimin kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş
olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin kalkmış olması nedeniyle kişisel
verileriminsilinmesini istiyorum. (Lütfen sebebini belirtiniz.)
Eksik ve yanlış işlendiğini düşündüğüm kişisel verilerimin aktarıldığı üçüncü kişiler
nezdinde de düzeltilmesini istiyorum.
Düzeltilmesini talep ettiğim kişisel verilerimin aktarılan üçüncü kişiler nezdinde de
silinmesini/anonim hale getirilmesini istiyorum.
Silinmesini talep ettiğim kişisel verilerimin aktarılan üçüncü kişiler nezdinde de
silinmesini/anonim hale getirilmesini istiyorum.
Tarafınızca işlenen kişisel verilerim münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz
edildiğini ve bu analiz neticesinde şahsım aleyhine bir sonuç doğduğunu
düşünüyorum. Bu sonuca itiraz ediyorum. (Lütfen aleyhe sonuç doğurduğunu
gösteren (i) Kurul Kararı (ii) Mahkeme Kararı (iii) diğer belgeleri başvuru formunuz
ekinde bizlere iletiniz.)
Tarafınızca kişisel verilerimin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara
uğradığımı düşünüyorum. Zararımın giderilmesini talep ediyorum. (Lütfen maddi
zarara uğradığınızı gösteren (i) Kurul Kararı (ii) Mahkeme Kararı (iii) diğer
belgeleri başvuru formunuz ekinde bizlere iletiniz.)

D. VERİ TALEBİNİZ HAKKINDA AÇIKLAMA
Lütfen KVKK kapsamındaki talebinizi ve talebinize konu olan kişisel verileri detaylı olarak
belirtiniz.

E. İLETİŞİM KANALI TERCİHİ
Lütfen tarafınıza hangi iletişim kanalı aracılığıyla ulaşılacağını seçiniz.
Adresime posta yoluyla gönderilmesini istiyorum.
E-mail adresime gönderilmesini istiyorum.*
KEP adresime gönderilmesini istiyorum.
Elden teslim almak istiyorum.**
*E-mail yoluyla bilgilendirilmek istenilmesi halinde tarafınıza daha hızlı bir geri dönüş
sağlanacaktır.
**Vekaleten teslim alınmak istenmesi durumunda noter onaylı vekaletname ve/veya yetki
belgesi talep edilecektir.
Yukarıda belirttiğim bilgiler çerçevesinde şahsen yapmış olduğum/vekil sıfatıyla yapmış
olduğum başvurunun KVKK’nın 13. maddesi kapsamında değerlendirilmesini ve tarafıma bilgi
verilmesini talep ederim.
Başvuru sahibinin;
Adı – Soyadı

:

Başvuru Tarihi1

:

İmza

:

Posta ile gönderilen başvurularda, veri sorumlusuna veya temsilcisine evrakın tebliğ edildiği
tarih; diğer yöntemlerle yapılan başvurularda ise başvurunun veri sorumlusuna ulaştığı tarih,
başvuru tarihi olarak esas alınacaktır.
1

