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KANSUK LABORATUARI SAN. VE TİC. A.Ş. 

 
BAŞVURU FORMU 

 
 
Genel Açıklama: 
 
6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda (“KVKK” veya “Kanun”) ilgili kişi olarak 
tanımlanan kişisel veri sahiplerine (“Başvuru Sahibi”), KVK Kanunu’nun 11. maddesinde kişisel 
verilerinin işlenmesine ilişkin birtakım taleplerde bulunma hakkı tanınmıştır.  
 
Kanun’un 13’üncü maddesinin birinci fıkrası uyarınca; veri sorumlusu olan Şirketimize bu 
haklara ilişkin olarak yapılacak başvuruların yazılı olarak veya Kişisel Verilerin Korunması 
Kurulu (“Kurul”) tarafından belirlenen diğer yöntemlerle iletilmesi gerekmektedir.  
 
Başvuru Yöntemi:  
 
Bu çerçevede “yazılı” olarak Şirketimize yapılacak başvuruların;  
 

1.) Kimlik tespitini sağlayacak bir belge ile birlikte eksiksiz olarak doldurulmuş iş bu Veri 
Sahibi Başvuru Formu’nun ıslak imzalı bir kopyasını “KANSUK LABORATUSARI SAN. 
VE TİC. A.Ş. Yassıören Mahallesi, Fırat Sokak, No:14 Arnavutköy, İstanbul” adresine 
şahsen ibraz etmek suretiyle,  
 

2.) Kimlik tespitini sağlayacak bir belge ile birlikte eksiksiz olarak doldurulmuş İşbu 
Başvuru Formu’nun ıslak imzalı bir kopyasını “KANSUK LABORATUSARI SAN. VE 
TİC. A.Ş. Yassıören Mahallesi, Fırat Sokak, No:14 Arnavutköy, İstanbul”  adresine 
noter vasıtasıyla göndermek suretiyle,  
 

3.) İşbu Başvuru Formu’nu 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununda tanımlı olan “güvenli 
elektronik imza” ile imzalayarak kansuk@hs01.kep.tr adresine Kayıtlı Elektronik 
Posta (KEP) yoluyla göndermek suretiyle, tarafımıza iletilmesi gerekmektedir.  
 

Yukarıda belirtilen kanallar, Kanun’un 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince “yazılı” başvuru 
kanallarıdır. Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirleyeceği diğer yöntemler üzerinden de 
başvurular yapılabilecektir.  
 
Tarafımıza iletilmiş olan başvurularınız KVK Kanunu’nun 13’üncü maddesinin 2’inci fıkrası 
gereğince, talebin niteliğine göre talebinizin şirketimize ulaştığı tarihten itibaren 30 (otuz) gün 
içinde yanıtlandırılacaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde, şirketimiz 
tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. 
Yanıtlarımız ilgili Kanun’un 13. maddesi hükmü gereğince yazılı veya elektronik ortam 
üzerinden tarafınıza ulaştırılacaktır.  
 
İşbu başvuru formu, şirketimiz ile olan ilişkinizi tespit ederek, varsa şirketimiz tarafından 
işlenen kişisel verilerinizi eksiksiz olarak belirleyerek, 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 şirketimiz ek bilgi ve 
belge talep etme hakkını saklı tutar. Bu nedenle ilgili formun talebinizin niteliğine göre eksiksiz 
ve istenilen bilgileri ve belgeleri içerecek şekilde gönderilmesi gerekmektedir. 
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VERİ SAHİBİ BAŞVURU FORMU 

 
Adı, Soyadı:  

 
T.C. Kimlik / 
Pasaport 
Numarası:  

 

Yerleşim Yeri / İş 
Adresi:  

 

Elektronik Posta 
Adresi: 

 

Şirketimiz ile 
İlişkiniz: 

☐ İş Ortağı 
☐ Tedarikçi 
☐ Eski Çalışan 
☐ Diğer: 

Başvurunuza 
Verilecek Yanıtın 
Tarafınıza 
Bildirilme Yöntemi 
Tercihiniz: 

☐ Adresime gönderilmesini istiyorum. 
☐ E-posta adresime gönderilmesini istiyorum.  
(Bu yöntemi seçmeniz hâlinde size daha hızlı yanıt verebileceğiz.) 
☐ Elden teslim almak istiyorum.  
(Vekâleten teslim alınması durumunda noter tasdikli vekâletname 
veya yetki belgesi olması gerekmektedir.)  

LÜTFEN KVK KANUNU KAPSAMINDAKİ TALEBİNİZİ DETAYLI OLARAK BELİRTİNİZ: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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


