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İşbu başvuru formu, ilgili başvurunuza doğru ve kanuni süresinde cevap verilebilmesi için tanzim
edilmiştir. 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 Safi Derince Uluslararası Liman İşletmeciliği A.Ş. (“Şirket”) 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 Grup Şirketleri, söz konusu yanlış bilgi ya da yetkisiz
başvuru kaynaklı taleplerden dolayı mesuliyet kabul etmemektedir. Bu hallerde başvuruda
bulunan, söz konusu olabilecek her türlü hukuki ve/veya cezai sorumluluğun tarafına ait olacağını
bildiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
A. Başvuru Sahibi İletişim
Bilgileri:

Adı Soyadı:
Kimlik bilgileri (Kimlik/pasaport no):
Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi:
Telefon:
Bildirime esas elektronik posta adresi:
Tercih edilen iletişim aracı:
Posta: ☐

E-posta: ☐

İmza:
B. Grup Şirketleri’nden Hangisi
İle Ne İlişkisi Olduğu

………………………………………………………… Şirketi’nin
☐ Çalışan/ ……………………… çalışanının yakını
☐ Eski çalışanı / ………………………… eski çalışanının yakını
☐ Çalışan adayı
☐ Müşteri
☐ Ziyaretçi
☐ Tedarikçi
☐ Diğer …………………………………………………(Lütfen
Açıklayınız.)

C. Talep Tipi

a) ☐ Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme
b) ☐ Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme
c) ☐ Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına
uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme

ç) ☐ Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin
aktarıldığı üçüncü kişileri bilme
d) ☐ Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması
hâlinde bunların düzeltilmesini isteme
e) ☐ Kanunun 7. maddesinde öngörülen şartlar
çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok
edilmesini isteme
f) ☐ “d” ve “e” bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel
verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme
g) ☐ İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler
vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi
aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme
ğ) ☐ Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi
sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini
talep etme
Diğer Talepler

☐ Veri sahibinin kişisel verilerin işlenebilmesi için verdiği
açık rızasını geri çekmesi

