TANKAR GAYRİMENKUL YATIRIM A.Ş.
KİŞİSEL VERİ SAHİBİ BAŞVURU FORMU
1. Veri Sahibinin Başvuru Hakkı

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 11. Maddesinde kişisel veri sahiplerine bazı
haklar tanımıştır. Bu haklara ilişkin olarak tarafımıza yapılacak olan başvuruların Kişisel Verilerin
Korunması Kanunu’nun 13’üncü maddesine uygun biçimde aşağıdaki bilgilerin doldurulması ve
yazılı olarak, iadeli taahhütlü mektup ile şirketimize iletilmesi gerekmektedir.
Kişisel veri sahibi, aşağıdaki bilgileri doldurmak ve kimliğini doğrulayıcı belgeleri de ek yapmak
suretiyle şahsen ya da posta yolu ile TANKAR GAYRİMENKUL YATIRIM A.Ş ve WESTPARK
OUTLET AVM .“ Refik Şevket İnce Mah. 2148/9 Sk. No:4 Bayraklı / İZMİR” adresine
başvurabilecektir. Kişisel veri sahibinin başvurusunun daha hızlı cevaplanabilmesi için başvuru
zarfının üzerine “Kişisel Veri Bilgi Talebi” yazılması ricamızdır.
Tarafımıza yapılan başvurulara talebinizin bize ulaştığı tarihten itibaren en geç 30 gün içerisinde
yazılı veya elektronik ortamda dönüş yapılacaktır. Ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi
halinde, Kurulca belirlenen tarifedeki ücret kişisel veri sahibinden talep edilebilecektir.
Kişisel verilerinizin güvenliğini sağlamak amacıyla, başvuruda bulunan kişiden kimlik ve yetki
tespiti amacıyla bilgi talep edebilecektir.
Kişisel veri sahibinin başvurusu aşağıda belirtilen durumlarda reddedilebilecektir:
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

Diğer kişilerin hak ve özgürlüklerini engellemesi
Orantısız çaba gerektirmesi
Bilginin kamuya açık bir bilgi olması
Başkalarının gizliliğini tehlikeye atması
KVK Kanunu uyarınca kapsam dışında kalan hallerden birinin mevcut olması

Başvurunun reddedilmesi, verilen cevabın yetersiz bulunması veya başvuruya süresinde cevap
verilmemesi hallerinde kişisel veri sahibi, Şirket’in cevabını öğrendiği tarihten itibaren 30 (otuz)
ve her halde başvuru tarihinden itibaren 60 (altmış) gün içinde Kurul’a şikâyette bulunabilir.
Aşağıdaki hallerde kişisel veri sahiplerinin haklarını ileri sürmeleri mümkün olmayacaktır:
(1)

(2)
(3)

Kişisel verilerinin, üçüncü kişilere verilmemek ve veri güvenliğine ilişkin
yükümlülüklere uyulmak kaydıyla gerçek kişiler tarafından tamamen kendisiyle veya
aynı konutta yaşayan aile fertleriyle ilgili faaliyetler kapsamında işlenmesi,
Kişisel verilerinin resmi istatistik ile anonim hâle getirilmek suretiyle araştırma,
planlama ve istatistik gibi amaçlarla işlenmesi,
Kişisel verilerinin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini,
ekonomik güvenliği, özel hayatın gizliliğini veya kişilik haklarını ihlal etmemek ya da
suç teşkil etmemek kaydıyla, sanat, tarih, edebiyat veya bilimsel amaçlarla ya da ifade
özgürlüğü kapsamında işlenmesi,

(4)

(5)

Kişisel verilerinin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini
veya ekonomik güvenliği sağlamaya yönelik olarak kanunla görev ve yetki verilmiş
kamu kurum ve kuruluşları tarafından yürütülen önleyici, koruyucu ve istihbarî
faaliyetler kapsamında işlenmesi,
Kişisel verilerinin soruşturma, kovuşturma, yargılama veya infaz işlemlerine ilişkin
olarak yargı makamları veya infaz mercileri tarafından işlenmesi.

Kişisel veri sahiplerinin haklarını (zararın giderilmesini talep etme hakkı hariç olmak üzere) ileri
sürmeleri mümkün olamayacaktır:
(1)
(2)
(3)

(4)

Kişisel veri işlemenin suç işlenmesinin önlenmesi veya suç soruşturması için gerekli
olması.
İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş kişisel verilerin işlenmesi.
Kişisel veri işlemenin kanunun verdiği yetkiye dayanılarak görevli ve yetkili kamu
kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarınca, denetleme
veya düzenleme görevlerinin yürütülmesi ile disiplin soruşturma veya kovuşturması
için gerekli olması.
Kişisel veri işlemenin bütçe, vergi ve mali konulara ilişkin olarak Devletin ekonomik
ve mali çıkarlarının korunması için gerekli olması.

2. Başvuru Sahibi Talepleri

Başvuruda bulunmak istenen maddeler için aşağıdaki tabloda Tercihiniz sütunu altında bulunan
kutucuğa “X” işareti koyarak talep edilen maddelerinizi belirtebilirsiniz.
Tercihiniz
Talep Konusu
Şirketinizde kişisel verilerim işleniyor mu?
Şirketinizde kişisel verilerim işleniyor ise işlenme faaliyetinin amacı ve faaliyet
amacına uygun işlenip işlenmediği hakkında bilgi talep ediyorum.
Kişisel verilerimin yurtiçi veya yurt dışında üçüncü kişilerle aktarılıp
aktarılmadığı ve aktarılıyorsa kimlerle paylaşıldığı hakkında bilgi talep
ediyorum.
Kişisel verilerimin işlenme sebeplerinin ortadan kalktığını düşünerek bu
verilerimin seçilecek uygun bir yöntem ile (Silme, Yok etme, Anonim hale
getirilmesi) imhasını talep ediyorum.
Kişisel verilerimin eksik veya yanlış işlendiğini düşünüyorum. Talep edilen bu
madde için; Yanlış olduğunu düşündüğünüz ve düzeltilmesini istediğiniz
bilgi/belge ve kişisel verilerinizin doğru ve tamamlayıcı olduğunu gösteren
bilgi /belge ek olarak tarafımıza iletilmelidir.
Kişisel verilerimin yanlış veya eksik işlendiğini düşünüyorum ve
düzeltilmesini talep ediyorum. Düzeltilmesini istediğiniz bilgiler, açıklama,
evrak, belge tarafımıza iletilmelidir.
Kişisel verilerimin işlenme sebepleri ortadan kalktıysa bu durumun, varsa
verilerimin aktarıldığı üçüncü kişilere iletilmesini talep ediyorum.

Kişisel verilerimin kanuna aykırı işlenmesi nedeniyle uğradığım zararın
giderilmesini talep ediyorum. Talep halinde, uğradığınız zararı gösteren
bilgi/belge şirketimize iletilmelidir.
3. Başvuru Yapan Veri Sahibinin Bilgileri
Adı Soyadı :
T.C. Kimlik Numarası/ Yabancılar için uyruğu, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası:
Telefon :
E-posta :
Adres :
Şirket ile Arasındaki Hukuki İlişkinin Niteliği (Müşteri, Tedarikçi, Taşeron, Çalışan Adayı, vb.) :
Başvuru Tarihi :
İmza :

TALEP DETAYLARI
(LÜTFEN AYRINTILI AÇIKLAMA GİRİNİZ)

BAŞVURU DAYANAK BELGELERİ
(LÜTFEN DÜZELTİLMESİ GEREKEN BİLGİLERE DAİR BELGELERİ DE EKLEYİNİZ)

