
 

 

 

İLGİLİ KİŞİ BAŞVURU FORMU 

 BAŞVURU SAHİBİ   

Ad Soyad     

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ise   TC Kimlik No    :  

Yabancı ülke vatandaşı ise 

  Uyruğu     

Pasaport Numarası  

: 

:  

 Varsa Kimlik 

Numarası  

:  

Tebligata esas yerleşim yeri veya işyeri 

adresi  
  

 

Varsa bildirime esas elektronik posta adresi     

Telefon ve faks numarası     

Şirketimiz ile olan ilişkiniz  

☐   Çalışan Adayı  

☐   Çalışan   

☐   Denek  

☐   Habere konu kişi  

☐   Hissedar/Ortak   

☐   Stajyer   

☐   Potansiyel Ürün veya Hizmet Alıcısı  

☐   Sınav adayı  

☐   Tedarikçi Çalışanı   

☐   Tedarikçi Yetkilisi   

☐   Ürün veya Hizmet Alan Kişi    

☐   Veli / Vasi / Temsilci  

☐   Ziyaretçi     

☐   Diğer / Belirtiniz:  

 

 



 
 

TALEP KONUSU  

☐   1) Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,  

☐   2) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,  

☐   3) Kişisel verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,  

☐   4) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,  

☐   5) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,  

☐   6) Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,  

☐   7) Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi veya yok edilmesine ilişkin işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü 

kişilere bildirilmesini isteme,  

☐   8) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine 

bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,  

☐   9) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talebi 

 BAŞVURU USULÜ  

Yazılı olarak; 

Şahsen başvuru (Başvuru sahibinin 

bizzat gelerek kimliğini tevsik edici 

belge ile başvurması ile)  

Veya noter vasıtasıyla tebligat ile 

ONUR İNŞAAT YAZILIM BİLGİSAYAR ENERJİ REKLAM YAPI MALZEMELERİ 

LABORATUVARI MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ ‘nin 

“WITHCO Coworking Space Çınarlı Mahallesi 1572 Sokak No:33 PK.35110 

Konak, İzmir, Türkiye” adresine, zarfın veya tebligatın üzerine “Kişisel 

Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılarak  

Kayıtlı elektronik posta (KEP) 

adresi ile  

onuryazilim@hs02.kep.tr kayıtlı elektronik posta (KEP) adresine, konu başlığı 

olarak “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılarak  

Güvenli elektronik imza ile  gdpr@onurenerji.com.tr e-posta adresine, konu başlığı olarak “Kişisel 

Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılarak  

Mobil imza ile  gdpr@onurenerji.com.tr e-posta adresine, konu başlığı olarak “Kişisel 

Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılarak  

İlgili kişi tarafından Onur Enerji ‘ye 

daha önce bildirilen ve sisteminde 

kayıtlı bulunan elektronik posta 

adresi ile  

gdpr@onurenerji.com.tr e-posta adresine, konu başlığı olarak “Kişisel 

Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılarak  

Başvuru amacına yönelik 

geliştirilmiş bir yazılım ya da 

uygulama ile  

Onur Enerji tarafından başvuru amacına yönelik geliştirilmiş bir yazılım ya da 

uygulama yoktur.  

 


