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ŞENER BOYA KİMYA TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 

İLGİLİ KİŞİ BAŞVURU FORMU 

 

 

Veri Sorumlusu: Şener Boya Kimya Tekstil Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi 

Adres: Balmumcu Mahallesi Gazi Umur Paşa Sokak Balmumcu Plaza Apt. No:36/6 Beşiktaş 

34349 İSTANBUL 

e-Posta Adresi: kvkk@sen-er.com.tr 

 

 

Şener Boya Kimya Tekstil Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (Şirket) olarak, 6698 sayılı Kişisel 

Verilerin Korunması Kanunu (Kanun) kapsamında işlemekte olduğumuz kişisel verilerinize 

ilişkin başvurularınızı işbu Başvuru Formu aracılığıyla, kimliğinizi tespit edici belgeler ve varsa 

ilgili diğer belgeleri de forma ekleyerek kullanabilirsiniz. 

Veri sorumlusuna başvuru hakkı, kişisel verisi işlenen gerçek kişilere aittir. Başvurunuz 

kapsamında tarafımıza iletmiş olduğunuz belgeler aracılığıyla kimliğinizin tespit edilememesi 

halinde, ek belgeleri talep etme hakkımız saklıdır. 

Başvuru formunun Kanun’un 13. ve Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında 

Tebliğ’in (Tebliğ) 5. maddelerine uygun olarak yukarıda yer alan başvuru adresi veya e-posta 

adresi kullanılarak Şirketimize iletilmesi gerekmektedir. Bu doğrultuda form ve kimliğinizi 

tespit edici belgeleri yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik 

imza, mobil imza ya da önceden Şirketimize bildirmiş olduğunuz ve sistemimizde kayıtlı 

bulunan elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle iletebilirsiniz. 

Yazılı başvurularda, veri sorumlusuna evrakın tebliğ edildiği tarih, başvuru tarihidir. Diğer 

yöntemlerle yapılan başvurularda; başvurunun veri sorumlusuna ulaştığı tarih, başvuru 

tarihidir. 

Başvurunuzu Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’e uygun olarak 

yukarıda belirtilen usullerden farklı bir usulle yapmanız halinde, başvurunuzu kabul etmeme 

hakkımız saklıdır. 
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Şirketimiz başvurunuzda yer alan talepleri, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz 

gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi 

hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen ücret alınabilir. Başvurunuz 

sonrasında talebiniz değerlendirilerek kabul veya gerekçesi açıklanarak reddedilir; talebinize 

dair cevap ilgili kişiye yazılı olarak veya elektronik ortamda bildirilir. Başvuruda yer alan 

talebin kabul edilmesi hâlinde talebin gereği yerine getirilir. Başvurunun veri sorumlusu olarak 

Şirketin hatasından kaynaklanması halinde alınan ücret ilgiliye iade edilir. 

Tebliğ’in 5. maddesi gereğince başvurunuzda 

a) Ad, soyad ve başvuru yazılı ise imza, 

b) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, 

pasaport numarası veya varsa kimlik numarası, 

c) Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi, 

ç) Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numarası, 

d) Talep konusu, 

bulunması zorunludur. 

Ayrıca başvurunuza konuya ilişkin bilgi ve belgelerin eklenmesi gerekmektedir. Aşağıda yer 

alan formu doldurarak bilgilerinizi tarafımıza iletebilirsiniz. Tebliğ’de zorunlu olduğu belirtilen 

bilgilerin eksik veya yanlış olarak iletilmesi halinde başvurunuzun değerlendirilemeyeceğini 

önemle belirtmek isteriz. 

Ad Soyad 
 

T.C. kimlik numarası 

(yabancılar için 

uyruğu, pasaport 

numarası veya varsa 

kimlik numarası) 

 

Tebligata esas yerleşim 

yeri veya iş yeri adresi 

 

Elektronik posta adresi  

Telefon numarası 
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Talebiniz  

 

 

 

(Lütfen talebiniz içerisinde Şirketimiz ile ilişkinize dair bilgi veriniz. 

Çalışan, stajyer, çalışan adayı, stajyer adayı, ziyaretçi, müşteri, 

müşteri çalışanı, tedarikçi, tedarikçi çalışanı, müşteri adayı, müşteri 

adayı çalışanı, tedarikçi adayı, tedarikçi adayı çalışanı, diğer). 

Kanunun 11. maddesi kapsamındaki haklarınıza formun son 

sayfasında yer verilmiştir. 

 

Ek Belgelere Dair 

Açıklama 

 

Başvuru Tarihi  

İmza 
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Kanun’un 11. maddesi kapsamında haklarınız: 

a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, 

b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, 

c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını 

öğrenme, 

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

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

e) Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya 

yok edilmesini isteme, 

f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere 

bildirilmesini isteme, 

g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin 

kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, 

ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın 

giderilmesini talep etme. 

 


