
SIRMAGRUP İÇECEK SAN VE TİC A.Ş. 
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI BAŞVURU FORMU 

 
 
Kişilerin, özel hayatının gizliliğini sağlayabilmek için üçüncü kişilerin eline geçmesinde sakınca bulunan 
verilerinin hukuken korunması için, 07.04.2016 tarihli ve 29677 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan 6698 
sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu yürürlüğe girmiştir. Şirketimiz de tüm kurumlar gibi bu kanuna 
tabi olup, yürütülen tüm iş süreçlerinde işlenen tüm veriler bu kapsamda değerlendirilerek kişisel veri 
olarak kabul edilmekte ve yasa gereği koruma altına alınmaktadır.  

KVKK uyarınca; veri sahiplerine bazı haklar tanınmış olup, bu hakların kullanılabilmesi için yapılacak 
başvuruların yazılı olarak ve aşağıda belirtilen yöntemlerle şirketimize iletilmesi gerekmektedir.  

Bu çerçevede “yazılı” olarak Şirketimize yapılacak başvuruların, işbu formun çıktısı alınarak;  

*Başvuru sahibi tarafından şahsen,  

*Noter kanalı ile,  

*5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu ile tanımlanan “güvenli elektronik imza” ile imzalanarak mail 
atılması yolu ile,  

*KEP (Kayıtlı Elektronik Posta) adresi aracılığı ile,  

*Mobil imza ile,  

*Şirket kayıtlarında mevcut ve tanınan elektronik posta adresi aracılığı ile 

Şirketimize ulaştırılması gerekmektedir.  

 
1.Veri Sahibinin İletişim Bilgileri  
 
Adı Soyadı   : ……...................................................................................................................................................................................................... 

 
 

Telefon Numarası  : ……...................................................................................................................................................................................................... 

 
 

Tc Kimlik No   : ……...................................................................................................................................................................................................... 

 
 

E-Posta    : ……...................................................................................................................................................................................................... 

 
 

Adres     : ……...................................................................................................................................................................................................... 

 
   

 
2.Lütfen şirketimiz ile olan ilişkinizi belirtiniz          
  
 

                        

     Tüketici     Bayi/Müşteri     Sosyal Medya Katılımcısı  

                        

              

     Tedarikçi     Çalışan / Çalışan Adayı      Diğer  

                        

  Cevabınız Diğer ise, lütfen belirtiniz:           

  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

                        



 
3.KVKK’nun 11.maddesinde sayılan haklarınızdan hangisini kullanmak istediğinizi belirtiniz. 
 
 

Şahsımla ilgili kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenmek istiyorum.   

Şirketinizde şahsımla ilgili kişisel veri işlendi ise bunlar hakkında bilgi edinmek istiyorum.   

Şirketinizde şahsımla ilgili kişisel veri işlendi ise bunların işlenme amacını ve amacına uygun biçimde kullanılıp 
kullanılmadığını öğrenmek istiyorum  

  

Eğer kişisel verilerim yurt içinde veya yurtdışında üçüncü kişilere aktarılıyorsa, kime/kimlere aktarıldığını örenmek 
istiyorum.  

  

Aşağıda açıkladığım kişisel verilerimin yanlış/eksik işlendiğini düşünüyorum ve düzeltilmesini istiyorum.    

Kişisel verilerimin, aktarıldığı kimseler de dahil olmak üzere silinmesini istiyorum.   

Şirketiniz nezdinde otomatik sistemler vasıtası ile analiz edilen kişisel verilerim, istemediğim biçimde sonuçların 
ortaya çıkmasına sebep olmaktadır, buna itiraz ediyor ve durumun düzeltilmesini istiyorum.  

  

Kişisel verilerimi kanuna aykırı olarak işlediğiniz için, aşağıda ayrıntılarını açıkladığım zararlarımın giderilmesini 
istiyorum.  

  

 
 
4.Talebinizi detaylı olarak açıklayınız, varsa talebinize dayanak olan belgeleri lütfen başvuru 
formuna ekleyiniz. 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
 
 
 



 
5.Başvurunuza verilecek yanıtın size ulaştırma yöntemini seçiniz.  
 
        Adresime posta ya da kargo ile gönderilmesini istiyorum. 
 
        Elden teslim alacağım. 
 
        Cevabın e-posta adresime gönderilmesini istiyorum.   
 
Talebiniz en kısa sürede cevaplandırılacaktır. Kişisel verilerinize hukuka aykırı erişimlerin önlenmesi 
amacıyla, şirketimiz kimlik ve yetki tespitinin gerekli kıldığı durumlarda sizden ek bilgi veya belge 
talebinde bulunma hakkını saklı tutar.  
 
Sırmagrup İçecek San ve Tic A.Ş. (Veri Sorumlusu) 
Küçükbakkalköy mah. Vedat Günyol Cad. Defne sokak Büyükhanlı Plaza No.3 Kat.11 Ataşehir / İstanbul 

 
 
 
Başvuru Sahibinin ;  
 
Adı ve Soyadı  : 
 
Başvuru Tarihi  : 
 
İmzası   :  


