VERİ SORUMLUSUNA BAŞVURU BİLGİLENDİRMESİ VE FORMU

6698 Sayılı K ş sel Ver ler n Korunması Kanunu kapsamında lg l k ş olarak tanımlanan
k ş sel ver sah pler ne veya bu k ş ler n yasal temsilcilerine, KVKK’nın 11. maddes nde k ş sel
ver ler n şlenmes ne l şk n taleplerde bulunma hakları düzenlenm şt r.
KVKK’nın 13. maddesinin 1. fıkrası uyarınca; veri sorumlusu olan

ALTINKAYNAK

Kuyumculuk ve Mücevherat Anonim Şirketi, ALTINKAYNAK Döviz ve Kıymetli Maden Yetkili
Müessese Anonim Şirketi veya ALTINKAYNAK Gayrimenkul ve Müzayede Anonim Şirketi’ne
bu haklara l şk n olarak yapılacak başvuruların yazılı olarak ya da K ş sel Ver ler n Korunması
Kurumu tarafından belirlenen d ğer yöntemlerle let lmes gerekmekted r. N tel ğ ne göre
talebiniz; veri sorumlusuna ulaştığı tar hten t baren en kısa sürede veya en geç otuz gün ç nde
cevaplandırılacaktır. Ancak şlem n ayrıca b r mal yet gerekt rmes hal nde Tebl ğ’in 7.
maddes gereğ nce ücret alınab lecektir.

BAŞVURU ÖN BİLGİLERİ
Başvurulacak Şirket

Başvuru Yöntemi

ALTINKAYNAK Kuyumculuk ve

Posta/Şahsen Başvuru ☐

Mücevherat Anonim Şirketi

ALTINKAYNAK Döviz ve Kıymetli
Maden Yetkili Müessese Anonim Şirketi

ALTINKAYNAK Gayrimenkul ve
Müzayede Anonim Şirketi



KEP ile Başvuru ☐
altinkaynak @hs03.kep.tr
Mobil/E-imza ile Başvuru ☐
kvk@altinkaynak.com
Posta/Şahsen Başvuru ☐
KEP ile Başvuru ☐
altinkaynakdoviz@hs03.kep.tr
Mobil/E-imza ile Başvuru ☐
kvk@altinkaynak.com.com
Posta/Şahsen Başvuru ☐
Mobil/E-imza ile Başvuru ☐
kvk@altinkaynak.com.com

Posta Yoluyla veya Şahsen Başvuru: Başvuru Sah b tarafından doldurulmuş ve
mzalanmış başvuru formu le k ml ğ n tevs k ed c belgelerle b rl kte yukarıda
belirtilen başvurulan şirket adres ne b zzat veya posta yoluyla başvurulab l r.



Kayıtlı Elektron k Posta (KEP) Yoluyla Başvuru: Başvuru sahibince 5070 Sayılı
Elektron k İmza Kanununda tanımlı olan “güvenl elektron k mza” ile imzalanarak
yukarıda belirtilen başvurulan şirketin KEP adres ne gönder lmek suret yle başvuru
yapılabilir.



Mob l İmza veya Güvenl Elektron k İmza Kullanılarak Elektron k Posta Yoluyla
Başvuru: Başvuru sahibince mob l mza veya güvenl elektron k mza le mzalanmış
b r d lekçe veya d lerse “Başvuru Formu” doldurulması suretiyle yukarıda belirtilen
başvurulan şirketin bu başvuruları yanıtlamak amacıyla özel olarak oluşturulmuş eposta adresine gönder lerek başvuru yapılab l r.

BAŞVURU FORMU
İLGİLİ KİŞİ BİLGİLERİ
Adı Soyadı:
Uyruk:

☐Türk ye☐ D ğerD ğer se lütfen bel rt n z: ........

TCKN:
Pasaport No / Yabancı Kimlik No:
Adres:
KEP (Kayıtlı Elektronik Posta) adresi:
Elektronik posta adresi:
Telefon No / Faks No:
YUKARIDA BELİRTİLEN ŞİRKET İLE OLAN İLİŞKİNİZ



Çalışan/Esk Çalışan



Çalışan Adayı/ Stajyer Adayı

Açıklama:

(Özgeçm ş Paylaşımı Yaptım)

Açıklama:



Müşteri

Açıklama:



Ziyaretçi



Diğer

Açıklama:
Açıklama:

BAŞVURU İÇERİĞİ
Başvuru Yapılan
Veri Sorumlusu

……………………………………………………………………………..
☐K ş sel

ver ler m n

şlen p

şlenmed ğ n

öğrenmek

st yorum.

☐K ş sel ver ler m şlenm şse buna l şk n b lg talep ed yorum.
☐K ş sel ver ler m n şlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp
kullanılmadığını

öğrenmek

st yorum.

☐K ş sel ver ler m n yurt ç nde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü k ş ler
öğrenmek st yorum.
☐Kanunen öngörülen şartlar çerçeves nde k ş sel ver ler m n s l nmes n veya
Başvuru
Kapsamında
İlet lecek Talep
Konusu

yok ed lmes n veya anon mleşt r lmesini istiyorum.
☐K ş sel ver ler m n eks k veya yanlış şlenm ş olması neden yle bunların
düzelt lmes n
(lütfen açıklama kısmına düzelt lmes n

st yorum.
sted ğ n z k ş sel ver n z le lg l

detaylı bilgi veriniz)
☐Taleb m üzer ne k ş sel ver ler mde değ ş kl k yapılması hal nde, k ş sel
ver ler m n aktarıldığı üçüncü k ş lere bunun b ld r lmes n

st yorum.

☐K ş sel ver ler m n kanuna aykırı olarak şlenmes sebeb yle uğradığım
zararın giderilmesini talep ediyorum.
(lütfen zararınızın hang ver şleme faal yet sonucunda, ne zaman ve nasıl
ortaya çıktığı hakkında açıklama bölümünde detaylı b lg ver n z)

Başvurunuza Cevap Yöntem
(Herhang

b r cevap yöntem

tercih edilmemesi hal nde başvuru

let ld ğ

usul

le

cevaplandırılacaktır.)
❏

Adres me

gönder lmes n

st yorum.

(Başvuruda bel rt len adrese yapılacak olan gönder m le)
❏ Başvuru formunda bel rtt ğ m elektron k posta adres me gönder lmes n
(Elektron k posta yöntem n
❏

st yorum.

seçmen z hâl nde s ze daha hızlı cevap vereb leceğ z.)

Elden

teslim

almak

istiyorum.

(Vekâleten tesl m alınması durumunda noter tasd kl vekâletname veya yetk belges olması
gerekmektedir.)
İşbu başvuru formu; talepler n ze doğru, eks ks z şek lde ve kanunda bel rt len sürede cevap
ver leb lmes ç n düzenlenm şt r. Veri sorumlusu şirket hukuka aykırı veya haksız şek lde
gerçekleşt r len ver paylaşımından kaynaklanab lecek hukuki risklerin bertaraf edilmesi ve
özell kle k ş sel ver ler n z n güvenl ğ n n sağlanması amacıyla, k ml k ve yetk tesp t ç n ek
evrak ve malumat (nüfus cüzdanı veya sürücü belges suret vb.) talep etme hakkını saklı tutar.
Form kapsamında iletmekte olduğunuz talepler n ze l şk n b lg ler n doğru ve güncel
olmaması, yanlış/yanıltıcı b lg lerle ya da yetk s z başvuru yapılması hal nde veri sorumlusu
söz konusu taleplerden dolayı mesul yet kabul etmemekted r. Bu hallerde veri sorumlusunun
başvuruyu reddetme hakkı saklıdır.
Tarih:
Başvuru Sah b Adı Soyadı:
İmza:

