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     VERİ SAHİBİ BAŞVURU FORMU 

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“6698 sayılı Kanun”) 11. maddesi uyarınca veri 

sahibi olarak Federal Mogul İzmit Piston ve Pim A.Ş  (“Şirket”) başvurarak, Kanun’un 13. maddesi ile 

Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’in 5. maddesi gereğince, bu form ile 

aşağıda açıklanan yöntemlerden biriyle başvurunuzu Şirketimize iletebilirsiniz.  

BAŞVURU SAHİBİNE İLİŞKİN BİLGİLER 

Adı Soyadı :  

T.C Kimlik Numarası :  

Tebligata Esas Yerleşim Yeri Adresi / İş Yeri Adresi: 

Cep Telefonu veya Telefon Numarası: 

E-Posta Adresi: 

                    

İSTİYORUM 

LÜTFEN BİLGİ ALMAK İSTEDİĞİNİZ MADDE VEYA MADDELERİ İŞARETLEYİNİZ  
E=EVET 
H=HAYIR 

(1) Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenmek,   

(2) Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etmek,   

(3) Kişisel verilerinizin işlenme amacı ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenmek   

(4) Kişisel verilerinizin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı  
üçüncü kişileri öğrenmek,   

(5) Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde  
bunların düzeltilmesini istemek ve bu kapsamda yapılan  
işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini,   

(6) 6698 sayılı kanun ve ilgili diğer hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini 
gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerinizin silinmesini, yok edilmesini veya 
anonim hale getirilmesini istemek,  
bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini,   

(7) İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtayla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize 
çıkan bir sonuca itiraz etmek,   

(8) Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın 
giderilmesini talep etmek,   

Müşteri :  İş Ortağı :  Ziyaretçi :   Çalışan :  

Çalışan Adayı :  Eski Çalışan :  Diğer :                  



2 
 

Şirketimiz dahilinde işlenen kişisel verilerinizin “doğru ve güncel” olması çok önemlidir. Bu 

sebepten dolayı kişisel verilerinizde meydana gelen değişikliklerde tarafımızı bilgilendiriniz.  

BAŞVURU SAHİBİ TALEP DETAYI 

 

BAŞVURU YÖNTEMİ 

Başvuru kapsamındaki taleplerinizi 6698 sayılı Kanun’un 13. maddesi ile Veri Sorumlusuna 

Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’in 5. maddesi gereğince; 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 şirketimize iletebilirsiniz.  

  BAŞVURU YÖNTEMİ BAŞVURU YAPILACAK ADRES BAŞVURUDA GÖSTERİLECEK BİLGİ 

YAZILI 
BAŞVURU 

ISLAK İMZALI BAŞVURU 
FORMU İLE ŞAHSEN 

CUMHURİYET MAHALLESİ, 
MUAMMER DERELİ SOKAK NO:2-
A 41100  
İZMİT/KOCAELİ 

Zarfın/tebligatın üzerine 
“Kişisel Verilerin Korunması 
Kanunu Kapsamında Bilgi 
Talebi” yazılacaktır. 
  

ELEKTRONİK 
POSTA 
YOLUYLA 

ŞİRKETİMİZİN E-POSTA  
HESABINA MAİL 
YOLUYLA federalmogulimp@hs01.kep.tr 

E-posta’nın konu kısmına 
“Kişisel Verilerin Korunması 
Kanunu Bilgi Talebi” 
yazılacaktır. 

 

İlgili kişi (veri sahibi) tarafından yapılan başvurular sırasında açıklamalara dikkat 

edilmelidir.  

BAŞVURUYA VERİLECEK YANITIN ULAŞTIRILMA YÖNTEMİNİ İŞARETLEYİNİZ 

☐ Adresime gönderilmesini istiyorum. (Gönderilmesini istediğiniz adres :                   

 

☐ E-posta adresime gönderilmesini istiyorum. (Gönderilmesini istediğiniz e-posta adresi :

          

☐ Elden teslim almak istiyorum. (Yanıt sadece ilgili kişinin (veri sahibi) kendisine teslim 

edilir.) 


