MAYGOLD OTOMOTİV ANONİM ŞİRKETİ
İLGİLİ KİŞİLERİN BAŞVURULARINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME ve BAŞVURU FORMU
1. İlgili Kişilerin Başvuru Hakkı
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“Kanun”) 11. maddesi uyarınca ilgili kişinin
hakları aşağıdaki gibidir:
i.
Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme
ii.
Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme
iii.
Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını
öğrenme
iv.
Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme
v.
Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme
vi.
Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme
vii.
(v) ve (vi) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere
bildirilmesini isteme
viii.
İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin
kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme
ix.
Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın
giderilmesini talep etme
2. Başvuruya İlişkin Şartlar
Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ (“Tebliğ”) uyarınca, yapılacak başvuruya
ilişkin olarak aşağıdaki şartlara uyulması gerekmektedir.
- Başvurunun Türkçe dilinde olması gerekmektedir.
- Asgari olarak aşağıdaki bilgileri içermesi şarttır:
o Ad/Soyad
o Başvuru yazılı yapılıyor ise imza
o Tebligat yapılabilecek yerleşim yeri veya işyeri adresi
o Bildirim yapılabilecek e-posta adresi, telefon numarası ve faks numarası
o Talep konusu
- Başvuru konusuna ilişkin bilgi ve belgeler başvuruya eklenmesi gerekmektedir.
Maygold Otomotiv, yapılacak olan başvurularda herhangi bir eksiklik olmaması ve başvuru kolaylığı
olması adına EK-1’de yer alan formu hazırlamıştır. EK-1’de yer alan forumun kullanılması başvurunun
geçerlilik şartı değildir.
3. Başvuru Yöntemleri
Tebliğ’in 5/1 hükmü uyarınca başvurular,
- Yazılı olarak Maygold Otomotiv’in resmi işyeri adresine (Bahçelievler Mahallesi, Leman Sokak
No:16/4 Pendik, İstanbul),
- Kayıtlı elektronik posta (KEP) adresinizi, güvenli elektronik imzanızı, mobil imzanızı ya da
tarafımıza daha önce bildirilen ve sistemlerimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinizi
kullanmak suretiyle maygoldotomotiv@hs01.kep.tr veya kvkk_bilgi@maygold.com adreslerine
yapılmalıdır.
4. Başvuruya Cevap
Başvurunun fiziki veya elektronik ortamda Maygold Otomotiv’e ulaştığı tarih, başvurunun yapıldığı
tarih olarak kabul edilmektedir. Buna karşılık, başvuru sahibinin kimlik teyidi amacıyla ek belge
talebinde bulunulabilir, bu durumda kimlik teyidi için istenen ek belgelerin başvuru sahibi tarafından
iletilmesi ile birlikte başvuru yapılmış sayılır.
Başvuru üzerinde Maygold Otomotiv en geç 30 gün içerisinde başvuruyu ücretsiz bir şekilde
sonuçlandırır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi hâlinde, Tebliğ’de belirtilen ücret
alınabilir.

EK – 1
ÖRNEK BAŞVURU FORMU

Ad/Soyad
T.C. Kimlik Numarası / Diğer
Ülke Vatandaşları için Pasaport
Numarası veya Kimlik Numarası
Tebligata Esas Yerleşim Yeri
Adresi / İş Yeri Adresi
Bildirime Esas Cep Telefonu
Bildirime Esas Telefon Numarası
Bildirime Esas Faks Numarası
Bildirime Esas E-posta Adresi
Maygold Otomotiv ile İlişki

□ Müşteri □ Çalışan □ Tedarikçi □ İş Ortağı
□ Diğer:

Talep Konusu

Kişisel verilerinize ilişkin talebinizi aşağıda açıkça yazmanızı
rica ederiz. Konuya ilişkin bilgi ve belgeler başvuruya
eklenmelidir.

Başvurunuza Hangi Yöntem ile
Cevap Vermemizi İstersiniz?

Ad/Soyad
Tarih
İmza

□ Yukarıda belirtilen adresime
□ Yukarıda belirtilen e-posta adresime
□ Diğer:

:
:
:

İşbu başvuru formu, Şirketimiz ile olan ilişkinizi tespit ederek, varsa, Şirketimiz tarafından işlenen
kişisel verilerinizi eksiksiz olarak belirleyerek, ilgili başvurunuza doğru ve kanuni süresinde cevap
verilebilmesi için tanzim edilmiştir. Hukuka aykırı ve haksız bir şekilde veri paylaşımından
kaynaklanabilecek hukuki risklerin bertaraf edilmesi ve özellikle kişisel verilerinizin güvenliğinin
sağlanması amacıyla, kimlik doğrulama ve yetki tespiti için Şirketimiz ek evrak ve bilgi talep etme
hakkını saklı tutar. Form kapsamında iletmekte olduğunuz taleplerinize ilişkin bilgilerin doğru ve güncel
olmaması ya da yetkisiz bir başvuru yapılması halinde Şirketimiz, söz konusu yanlış bilgi ya da yetkisiz
başvuru kaynaklı taleplerden dolayı mesuliyet kabul etmemektedir.

