KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU’NUN 11. ve 13’üncü MADDELERİ
UYARINCA BAŞVURU FORMU
6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 1. maddesinde kişisel veri
sahipleri ilgili kişi olarak adlandırılmakta, Kanun’un 11 inci maddesinde veri sahibine kişisel
verilerinin işlenmesine ilişkin belirli haklar tanınmaktadır.
Kanunun 13 üncü maddesinin 1 inci fıkrası uyarınca; veri sorumlusu olan Şirketimize
bu haklara ilişkin olarak yapılacak başvuruların yazılı olarak veya Kişisel Verilerin Korunması
Kurulu (“Kurul”) tarafından belirlenen diğer yöntemlerle tarafımıza iletilmesi gerekmektedir.
Kurul, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul Ve Esasları Hakkında Tebliğ’in 5 inci maddesinde
başvuruların, “yazılı” olarak (iadeli taahhütlü mektupla, bizzat gelerek veya noter kanalıyla),
kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da veri ilgilisi
tarafından Atlasglobal’e daha önce bildirilen ve Atlasglobal sisteminde kayıtlı bulunan
elektronik posta adresini kullanmak suretiyle yapılabileceğini öngörmüştür. Yazılı başvuru
dışındaki yollardan yapılan başvurularda, Atlasglobal yapılan başvurunun veri ilgilisi
tarafından yapıldığını kabul ederek talebe cevap verir.
Başvurunuz ve içeriğinde yer alan talep, veri sorumlusu olan Atlasjet Havacılık A.Ş.
tarafından, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak
sonuçlandırılır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kurulca belirlenen
tarifeye göre ücret talep edilebilir*.
Talebiniz bu süre içinde kabul edilecek veya gerekçeli biçimde reddedilecek, cevabı
şahsınıza yazılı olarak veya elektronik ortamda bildirilecektir. Lütfen aşağıdaki formu
doldurarak, belirtilen yöntemlerden birisi ile veri sorumlusuna iletiniz.

Başvuru Yöntemi

Başvurunun
Gönderileceği Adres

İadeli Taahhütlü
Mektup, Bizzat veya
Noter Kanalıyla

Şenlikköy Mah. Yeşilköy
Cad. No:9/A 34153
Florya/Bakırköy/İstanbul

Kayıtlı Elektronik
Posta Adresi, Güvenli
Elektronik İmza,
Mobil İmza Veya
Atlasglobal
Sisteminde Kayıtlı
Bulunan Elektronik
Posta Adresi
* Veri

yolcu@atlasglb.com

Başvuru
Gönderiminde
Belirtilecek Bilgi
Lütfen zarfın
üzerine “Kişisel
Veriler
Hakkındaibaresini
yazınız.

Başvuruya Eklenecek
Diğer Bilgiler

Lütfen konu
bölümüne “Kişisel
Veriler Hakkında ”
ibaresini yazınız.

Sorumlusuna Başvuru Usul Ve Esasları Hakkında Tebliğ’in “Ücret” başlıklı 7 inci maddesine göre “(1) İlgili
kişinin başvurusuna yazılı olarak cevap verilecekse, on sayfaya kadar ücret alınmaz. On sayfanın üzerindeki her
sayfa için 1 Türk Lirası işlem ücreti alınabilir. (2) Başvuruya cevabın CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında
verilmesi halinde veri sorumlusu tarafından talep edilebilecek ücret kayıt ortamının maliyetini geçemez”

Atlasjet Havacılık A.Ş.’ye
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11 ve 13. Maddeleri uyarınca aşağıda
yer alan talebimin veri sorumlusu sıfatıyla değerlendirilerek, sonucunun tarafıma bildirilmesini rica
ederim.
Bu başvuruda tarafınıza sağlamış olduğum belge ve bilgilerimin doğru ve güncel olduğu,
şahsıma ait olduğunu beyan ve taahhüt ederim. Başvuru formunda sağlamış olduğum bilgi ve
belgelerin yapmış olduğum başvurunun değerlendirilmesi, cevaplandırılması, başvurumun tarafıma
ulaştırılması, kimliğimin ve adresimin tespiti amaçlarıyla sınırlı olarak Atlasglobal tarafından
işlenmesine izin veriyorum.

Veri İlgilisi Gerçek Kişi veya Kanuni Temsilcisi
Adı Soyadı, İmzası
(Kanuni temsilcisi ise resmi dayanağı)
Veri İlgilisinin Adı Soyadı
TC Kimlik Numarası/ Vatandaş
olmayanlar bakımından uyruğu,
pasaport veya kimlik numarası
Veri Sahibi ile Veri Sorumlusu

Müşteri/ Müşteri Adayı

Arasındaki İlişkinin Sebebi
Çalışan/ Çalışan Adayı/ Eski Çalışan

Ziyaretçi
Diğer (Lütfen Belirtiniz)
Veri Sahibi Veya Başvurucu
Temsilcinin
Adresi
Elektronik Posta Adresi
Telefon ve Faks Numarası
Cevabın Size Hangi Yolla İletilmesini
İstediğinizi Belirtiniz

Elektronik Posta

Posta

Yasal dayanak
(Kişisel Verilerin

Talep Konusu

Korunması
Kanunu Madde)

Şirketinizin hakkımda kişisel veri
1

işleyip

işlemediğini

öğrenmek 11/1 (a)

istiyorum
Şirket, kişisel verilerimi işliyorsa
2

bu veri işleme faaliyetleri hakkında 11/1 (b)
bilgi talep ediyorum

3

Kişisel

verilerim

bunların

işlenme

işlenmişse
amacını

ve

işlenme amacına uygun kullanılıp 11/1 (c)
kullanmadığını

öğrenmek

istiyorum
Eğer kişisel verilerim yurtiçinde
4

veya yurtdışında üçüncü kişilere
aktarılıyorsa, bu üçüncü kişileri

11/1 (ç)

bilmek istiyorum.
Kişisel
5

verilerimin

eksik

veya

yanlış işlendiğini düşünüyorum ve 11/1 (d)
bunların düzeltilmesini istiyorum
Kişisel verilerimin kanun ve ilgili
diğer kanun hükümlerine uygun
olarak işlenmiş olmasına rağmen,

6

işlenmesini gerektiren sebeplerin
ortadan kalktığını düşünüyorum

11/1 (e)

ve bu çerçevede kişisel verilerimin
silinmesi

veya

anonim

hale

getirilmesini istiyorum.
Eksik

ve

yanlış

işlendiğini

düşündüğüm kişisel verilerimin
7

(Talep No 5) aktarıldığı üçüncü 11/1 (f)
kişiler nezdinde de düzeltilmesini
istiyorum

Ek

Açıklama

Talebiniz

ve

Kişisel verilerimin kanun ve ilgili
diğer kanun hükümlerine uygun
olarak işlenmiş olmasına rağmen,
işlenmesini gerektiren sebeplerin
8

ortadan kalktığını düşünüyorum
(Talep No 6) ve bu çerçevede
kişisel

verilerimin

üçüncü

kişiler

silinmesi

veya

11/1 (f)

aktarıldığı

nezdinde
anonim

de
hale

getirilmesini istiyorum
Şirketiniz tarafından işlenen kişisel
verilerimin münhasıran otomatik
sistemler
9

vasıtasıyla

analiz

edildiğini ve bu analiz neticesinde 11/1 (g)
şahsım

aleyhine

doğduğunu

bir

sonuç

düşünüyorum.

Bu

sonuca itiraz ediyorum.
Kişisel verilerimin kanuna
10

aykırı işlenmesi nedeniyle zarara
uğradım. Bu zararın tazmini talep
ediyorum.

Lütfen
11/1 (h)

zararınızı

ortaya koyan bilgi,
belge ve kanıtları
belirtiniz.

