
 

 

ALTERNA GIDA SANAYİ VE PAZARLAMA AŞ  

VERİ SAHİBİ BAŞVURU FORMU 

Kişisel verilerin işlenmesine ilişkin olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda 

kişi olarak tanımlanan kişisel veri sahiplerine Kanunun 11. Maddesinde kişisel verilerin 

işlenmesine ilişkin bir kısım haklar tanınmıştır.  Kanun’un 13/1. Maddesi ve Kişisel verileri 

koruma kurulu veri sorumlusu olan şirketimize bu haklara ilişkin yapılacak başvuruların yazılı 

olarak veya kurulun oluşturacağı yöntemlerle iletilmesi gerektiğini belirtmektedir. Şirketimize 

Kanunu’un emrettiği şekilde yapılacak başvuruların aşağıda sunduğumuz formu doldurarak 

fiziki olarak, noter eli ile  veya kayıtlı elektronik posta ile iletilmesi gerekmektedir. Tarafımıza 

ileteceğiniz başvuru formlarınızın talebinizin türüne göre gerekli belge ve bilgileri içermesi 

(tarafımızdan istenecek belgelerin eksik olması halinde şirketimizin hakları saklıdır) Kanunun 

emrettiği şekilde (KVKK 13/2) tarafımıza ulaştığı tarihten itibaren en kısa sürede ve en geç 

otuz gün içerisinde yazılı olarak cevap verilecektir. 

VERİ SAHİP BİLGİLERİ: 

Adı- Soyadı: 

TC Kimlik No: 

Adresi  : 

Cep Telefonu No: 

E-Posta Adresi : 

Şirketimiz ile ilişkiniz: 

Talep ve Başvuru İçeriği: (Talebinize konu kişisel bilgilerin neler olduğunu ve kişisel verilerinize 

ilişkin talebinizi bu kısma yazamanız gerekmektedir) 

 

 

 

 

 

Yukarıda açıklanan taleplerim doğrultusunda şirketinize gönderdiğim başvurumun KVKK 13. Madde 

çerçevesinde değerlendirilerek tarafıma bilgi verilmesini talep ederim. Tarafınıza ilettiğim bilgi ve 

belgelerin doğru ve güncel olduğunu, şirketiniz tarafından başvurunun sonuçlandırılması için ilave bilgi 

ve belge talep edebileceğini ve sonuçlandırılması için ilave bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel 



 

 

Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek ücreti ödemem gerektiği hususunda aydınlatıldığımı 

kabul ederim. 

Başvuru Cevabını e-posta adresime / Fiziki Adresime gönderilmesini rica ederim. 

Başvuruda Bulunan Kişisel Veri Sahibi: 

Adı- Soyadı 

Başvuru Tarihi 

İmza 

 

Uyarıdır: Bu form, Alterna Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ (Alterna) ile olan ilişkinizi belirleyerek, sizi 

tanımlayabilmek ve Alterna tarafından, varsa, işlenen kişisel verilerinizi tam ve doğru olarak tespit ederek 

talebinize isabetli ve daha hızlı bir şekilde yanıt verilebilmesi amacıyla düzenlenmiştir. Bir kişinin, yetkisi 

olmadığı halde bir başkasına ait kişisel veri elde etmesi suç teşkil edebileceğinden, Alterna, veri güvenliği temin 

için kimlik tespiti amacıyla tarafınızdan ilave bilgi ve belge (Nüfus cüzdanı gibi) talep etme hakkını saklı tutar. 

İlaveten veri güvenliği açısından, vermiş olduğunuz bilgilerin doğru ve güncel olması gerekmekte olup, Alterna 

işbu form içeriğinde yanlış ya da eksik bilgi verilmesi ya da yetkisiz başvuru sebebiyle doğabilecek taleplerden 

ötürü sorumluluk kabul etmemektedir.  

 


