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BAŞVURU FORMU 

GENEL AÇIKLAMALAR  
6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda (“KVK Kanunu”) ilgili kişi olarak tanımlanan kişisel veri 
şirket sahiplerine (“Bundan sonra “Başvuru Sahibi” olarak anılacakCr), KVK Kanunu’nun 11’inci maddesi 
uyarınca kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin birtakım taleplerde bulunma hakkı tanınmışCr.  
KVK Kanunu’nun 13’üncü maddesinin birinci Jkrası uyarınca; veri sorumlusu olan ŞirkeMmize bu haklara 
ilişkin olarak yapılacak başvuruların yazılı olarak veya Kişisel Verilerin Korunması Kurulu (“Kurul”) 
taraJndan belirlenen diğer yöntemlerle taraJmıza ileMlmesi gerekmektedir.  

Bu çerçevede yazılı olarak ŞirkeMmize yapılacak başvurular, işbu formun çıkCsı alınarak;  

• Başvuru Sahibi’nin şahsen başvurusu ile,  
• Noter/iadeli taahhütlü yöntem vasıtasıyla ya da  
• Başvuru Sahibi’nce 5070 Sayılı Elektronik İmza Kanunu’nda tanımlı olan güvenli elektronik imza ile 

imzalanarak Şirket kayıtlı kisiselveri@nearporthotel.com elektronik posta adresine gönderilmek 
sureMyle,  

• Başvuru Sahibi’nin ŞirkeMmiz’e daha önce bildirdiği ve ŞirkeMmiz sisteminde kayıtlı bulunan 
elektronik posta adresinden göndereceği e-mail ile, taraJmıza ileMlebilecekMr.  

Aşağıda, yazılı başvuruların ne şekilde taraJmıza ulaşCrılacağına ilişkin yazılı başvuru kanalları özelinde 
bilgiler verilmektedir. 

 Başvuru Yöntemi Başvurunun Yapılacağı Adres Başvuru Gönderiminde BelirHlecek Bilgi

Şahsen Başvuru (Başvuru 
sahibinin bizzat gelerek 
kimliğini tevsik edici belge 
ile başvurması) 

Nearport Hotel  
Yenişehir Mah. Osmanlı Bulv. 
No:5/A Pendik İstanbul

Zarf üzerine “Kişisel Verilerin Korunması 
Kanunu (KVKK) Kapsamında Bilgi Talebi” 
yazılacakCr. 

Noter vasıtasıyla tebligat Nearport Hotel  
Yenişehir Mah. Osmanlı Bulv. 
No:5/A Pendik İstanbul

Tebligat zarJna “Kişisel Verilerin 
Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi 
Talebi” yazılacakCr. 

imza” ile imzalanarak Kayıtlı 
Elektronik Posta Yoluyla 

kisiselveri@nearporthotel.com E-posta’nın konu kısmına “Kişisel 
Verilerin Korunması Kanunu Bilgi Talebi” 
yazılacakCr

B a ş v u r a n ş a h s ı n 
ŞirkeMmiz’e daha önce 
b i l d i r m i ş o l d u ğ u v e 
ŞirkeMmiz sisteminde kayıtlı 
bulunan elektronik posta 
a d r e s i ü z e r i n d e n  
göndereceği e-mail ile

info@nearporthotel.com E-posta’nın konu kısmına “Kişisel 
Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) Bilgi 
Talebi” yazılacakCr. 

mailto:kisiselveri@nearporthotel.com


A. Başvuru Sahibi ileHşim bilgileri:  

B. LüNen ŞirkeHmiz ile olan ilişkinizi belirHniz. (Müşteri, iş ortağı, çalışan adayı, eski çalışan, üçüncü taraf 
firma çalışanı, hissedar gibi)  

C. LüNen Kişisel Verilerinizle ilgili talebinizi detaylı olarak belirHniz:  
…………………..…………….……………………………….……………………………….………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

İsim- Soyisim         :  
TC Kimlik Numarası    :  
Telefon ve Fax Numarası:  
E-posta             :  
(Belirtmeniz halinde size daha hızlı yanıt verebileceğiz.)  
İkamet veya İşyeri Adresi:  

☐ Müşteri  
☐ Ziyaretçi 

☐ İş ortağı  
☐ Diğer: …………………………………………………………….. 

ŞirkeMmiz içerisinde ileMşimde olduğunuz Birim:………………….…………………………………………………………  
Konu: ……………………………………..…………………………………….……………...………………………………………………… 

Eski Çalışanım  
ÇalışCğım Yıllar : ………………………………………….  
☐ Diğer: …………………………………………………….. 

☐ İş Başvurusu / Özgeçmiş Paylaşımı YapCm  
Tarih : …………………………………………………………………..  
☐ Üçüncü Kişi Firma Çalışanıyım  
LüIen çalışCğınız firma ve pozisyon bilgisini belirKniz  
……………………………………………………………………………… 



LüNen başvurunuza vereceğimiz yanıXn taraYnıza bildirilme yöntemini seçiniz:  
⃝ Adresime gönderilmesini isMyorum.  
⃝ E-posta adresime gönderilmesini isMyorum.  

(E-posta yöntemini seçmeniz hâlinde size daha hızlı yanıt verebileceğiz.)  
⃝ Elden teslim almak isMyorum.  

(Vekâleten teslim alınması durumunda noter tasdikli vekâletname veya yetki belgesi olması 
gerekmektedir.)  

[İşbu başvuru formu, ŞirkeMmiz ile olan ilişkinizi tespit ederek, varsa, ŞirkeMmiz taraJndan işlenen kişisel 
verilerinizi eksiksiz olarak belirleyerek, ilgili başvurunuza doğru ve kanuni süresinde cevap verilebilmesi 
için tanzim edilmişMr. Hukuka aykırı ve haksız bir şekilde veri paylaşımından kaynaklanabilecek hukuki 
risklerin bertaraf edilmesi ve özellikle kişisel verilerinizin güvenliğinin sağlanması amacıyla, kimlik ve yetki 
tespiM için ŞirkeMmiz ek evrak ve malumat (Nüfus cüzdanı veya sürücü belgesi sureM vb.) talep etme 
hakkını saklı tutar. Form kapsamında iletmekte olduğunuz taleplerinize ilişkin bilgilerin doğru ve güncel 
olmaması ya da yetkisiz bir başvuru yapılması halinde ŞirkeMmiz, söz konusu yanlış bilgi ya da yetkisiz 
başvuru kaynaklı taleplerden dolayı mesuliyet kabul etmemektedir. ] 

Başvuru Sahibi (Kişisel Veri Sahibi)  
Adı Soyadı   :  
Başvuru Tarihi   :  
İmza    : 

Not: ŞirkeKmiz, Başvuru Sahibi taraTndan e-mail yolu ile yapılacak başvurularda Başvuru Sahibi’nin 
kimliğini doğrulamak için ek bilgiler talep edebilecek gerekli önlemleri alabilecekKr.  
Ayrıca, Kurul’un belirleyeceği diğer yöntemler duyurulduktan sonra bu yöntemler üzerinden de 
başvuruların ne şekilde alınacağı ŞirkeKmizce duyurulacakCr.  
TaraTmıza ileKlmiş olan başvurularınız KVK Kanunu’nun 13’üncü maddesinin 2’inci Tkrası gereğince, 
talebin niteliğine göre talebinizin bizlere ulaşCğı tarihten iKbaren otuz gün içinde yanıtlandırılacakCr. 
Yanıtlarımız ilgili KVK Kanunu’nun 13’üncü maddesi hükmü gereğince yazılı veya elektronik ortamdan 
taraTnıza ulaşCrılacakCr.


