HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ
SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ İKTİSADİ İŞLETMESİ
İLGİLİ KİŞİ (VERİ SAHİBİ) BAŞVURU FORMU
1- Genel Bilgiler ve Kullanım Amacı
İşbu başvuru formu Hasan Kalyoncu Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma
Merkezi İktisadi İşletmesi (“HKÜSEM”) tarafından hazırlanmış olup 6698 sayılı Kişisel Verilerin
Korunması Kanunu’nun (“Kanun”) 13’üncü maddesi kapsamında “Veri sorumlusuna yapılacak
başvuru” için kullanılır.
2- Başvuru Yolu ve Netice
Başvurunuzu aşağıda yer alan formu doldurarak, bu form haricinde dilediğiniz başkaca bir yazılı
metin sunarak veya Kişisel Verileri Korumu Kurulu’nca belirlenen her türlü yöntemle ve aşağıda yer
alan adrese şahsen, posta ya da kargo yoluyla teslim ederek gerçekleştirebilirsiniz:
Kanun’un “ilgili kişinin haklarını düzenleyen” 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi Veri
Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” göre, ıslak imzanızın bulunması koşuluyla,
işbu form ile İşletmemizin aşağıda yer alan açık adresine veya kvk.sem@hku.edu.tr yahut yazılı olarak
ve kimlik teyidinizin yapılmasını sağlayarak iletebilirsiniz. (Ürün veya hizmet alımı sırasında
işletmemize beyan ettiğiniz onaylanmış e-posta adresiniz üzerinden başvuruda bulunmanız durumunda
kimlik teyidi gerçekleşmiş sayılacaktır. Mail adresinin güncel hali işletmemize bildirilmelidir.)
İşletmemiz başvuru taleplerini, Kanun’un 13. maddesine uygun olarak, talebin muhteviyatına göre ve
en geç 30 (otuz) gün içinde sonuçlandıracaktır.
İşlemin maliyet gerektirmesi halinde, Kişisel Verilerin Korunması Kurumu tarafından belirlenen
tarife uygulanacaktır. Talebin reddedilmesi halinde, ret nedeni/nedenleri yazılı olarak veya elektronik
ortamda gerekçelendirilecektir.
Kişisel veri sahibi olarak sahip olduğunuz ve yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için
yapacağınız ve kullanmayı talep ettiğiniz hakka ilişkin açıklamalarınızı içeren başvuruda; talep ettiğiniz
hususun açık ve anlaşılır olması, talep ettiğiniz konunun şahsınız ile ilgili olması veya başkası adına
hareket ediyor iseniz bu konuda özel olarak yetkili olmanız ve yetkinizi belgelendirmeniz, başvurunun
kimlik ve adres bilgilerini içermesi ve başvuruya kimliğinizi teyit edici belgelerin eklenmesi
gerekmektedir.
Başvuru adresi: Mimar Sinan Mah. Çavuşdere Cad. No:41a İç Kapı No:30 Üsküdar / İstanbul
3- İlgili Kişi (Veri sahibi) Bilgileri
Adı soyadı
T.C. No
İletişim adresi
Telefon numarası
E-posta
Faks No
4- Talep Sonucunun İletilmesi
Talebiniz sonucunun size ulaştırılmasını istediğiniz iletişim kanalını işaretleyiniz.
Sonuç E-posta hesabıma gönderilsin
☐
Sonuç adresime postalansın
☐
Sonuç faks olarak iletilsin
☐
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5- Başvuru Konusu
Lütfen, başvuru konunuzu ve talebinizi aşağıdaki kutucuğa yazınız.

6- İlgili Kişi (Veri sahibi) Beyanı
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca yapmış olduğum başvurunun, yukarıda
belirttiğim talep/talepler çerçevesinde değerlendirilerek sonuçlandırılmasını rica eder, işbu başvuruda
tarafınıza sağlamış olduğum bilgi ve belgelerin doğru, güncel ve şahsıma ait olduğunu kabul, beyan ve
taahhüt ederim.
İLGİLİ KİŞİNİN (VERİ SAHİBİ)
Adı Soyadı
Başvuru Tarihi
İmzası
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