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K.V.K.K. BAŞVURU FORMU 

KİŞİSEL VERİ SAHİBİ İLGİLİ KİŞİ OLARAK 6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN 

(“KVKK”) KAPSAMINDA HAKLARINIZ 

A) KVKK’nın 11. maddesi kapsamında herkes veri sorumlusu sıfatı ile DIGIWEB’e aşağıdaki hususlarda 

başvurma hakkına sahiptir. 

1. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, 

2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, 

3. Kişisel verilerin 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. 6698 sayılı KVKK’nın 7.maddesi uyarınca, bu Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak 

işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel veriler 

re’sen veya ilgili kişinin talebi üzerine öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya 

yok edilmesini isteme, 

7. 5.  ve  6. maddeler  kapsamında  bentleri  uyarınca  yapılan  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 

talep etme. 

 

B) Yukarıdaki madde kapsamında sahip olduğunuz haklarınızı kullanmak üzere DIGIWEB’e başvururken 

aşağıdaki yöntemlerden birini kullanabilirsiniz. 

 Başvuru Yöntemi Başvuru Yapılacak Adres Ek Evraklar 

Yazılı Olarak Elden 
Teslim Başvuru 

Islak imzalı başvuru formunu 
elden teslim ederek başvuru 
yapabilirsiniz. 

Konak Mah. Barış (120) Sok 
No:3/10 Nilüfer/BURSA 

Nüfus cüzdanınızın ön 
yüzünün fotokopisi 
eklenecektir. 

Yazılı Olarak Noter 
Aracılığıyla 
Başvuru 

Noterde konuya ilişkin 
düzenlenmiş bir evrak aracılığıyla 
başvuru yapabilirsiniz. 

Konak Mah. Barış (120) Sok 
No:3/10 Nilüfer/BURSA 

 

 

Başvuru talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak 

sonuçlandırılacaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma 

Kurulu’nca belirlenen tarifedeki ücret alınabilir. 
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ÖNEMLİ NOT: Başvurular, kişinin kendisi tarafından yapılmalıdır. Bir başkası adına başvuru ancak KVKK 

kapsamında bilgi talep etme içeriğini haiz olması koşulu ile vekaletname ibraz edilmek suretiyle 

yapılabilir.  DIGIWEB, başvuru sahibinin kimliğinden şüphelenirse buna ilişkin ek doğrulama bilgi ve 

belgelerini ilgili kişiden talep edebilir. 

 

C) Lütfen sizinle iletişime geçebilmemiz ve kimliğinizi doğrulayabilmemiz için aşağıdaki alanları 

doldurunuz 

KİMLİK BİLGİLERİNİZ 

Adı  Soyadı  

T.C. Kimlik No  Pasaport No  

Tebligat Adresi  

Kayıtlı E-Posta Adresi  Başvuru Tarihi  

DIGIWEB ile olan 
ilişkiniz 
(Müşteri, iş ortağı, eski 
çalışan, çalışan adayı, 
üçüncü taraf firma 
çalışanı, hissedar gibi) 

 

 

 

D) Talep Konusu 

(Lütfen talebinizi detaylı olarak belirtiniz ve buna ilişkin bilgi ve belgeleri ekleyiniz) 
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E) Yanıtın Tarafınıza Bildirilme Yöntemini Seçiniz 

 

☐ Yanıtın Bölüm C’de sağlamış olduğum posta adresime gönderilmesini istiyorum. 

☐ Yanıtın Bölüm C’de sağlamış olduğum elektronik posta adresime gönderilmesini istiyorum. 

 

Yukarıda belirttiğim talepler doğrultusunda, Şirketinize yapmış olduğum başvurumun Kanun’un 13. 

maddesi uyarınca değerlendirilerek tarafıma bilgi verilmesini rica ederim. İşbu başvuruda tarafınıza 

sağlamış olduğum bilgi ve belgelerimin doğru ve güncel olduğunu, Şirketinizin başvurumu 

sonuçlandırabilmek adına ilave bilgi talep edebileceğini ve ayrıca bir maliyet gerektirmesi   halinde 

Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen ücreti ödemem gerekebileceği hususunda 

aydınlatıldığımı beyan ve taahhüt ederim. 

 

 

İmza: 

 

Tarih: 

 


