MAKRO CHEMICAL END. KİM. SAN VE TİC. LTD. ŞTİ.
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN BAŞVURU FORMU
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVKK”) 11. Maddesi ve ilgili mevzuat hükümleri
uyarınca, kişisel veri sahiplerinin (“Başvuru Sahibi”), veri sorumlusu Makro Chemical End. Kim. San. ve
Tic. Ltd. Şti. (“Makro Chemical”) yazılı olarak başvurarak bilgi edinme ve talep hakkı bulunmaktadır.
İşbu başvuru formu ile Başvuru Sahibi olarak:
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,
d) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
e) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
f) 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak
işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin
silinmesini veya yok edilmesini isteme,
g) Yukarıda (e) ve (f) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere
bildirilmesini isteme,
h) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi
aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
i) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın
giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz.
Başvuru Sahibi’nin, KVKK uygulanmasıyla ilgili taleplerini yazılı olarak veya Kişisel Verilerin Korunması
Kurulu’nun belirleyeceği diğer yöntemlerle Makro Chemical’a iletmesi gerekmektedir.
KVK Kanunu’nun 11. maddesinde belirtilen ve yukarıda yer verilen haklardan kullanmayı talep
ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi, işbu formun çıktısı alınarak: “yazılı” olarak
veya noter kanalıyla veya iadeli taahhütlü mektupla Makro Chemical End. Kim. San. ve Tic. Ltd.
Şti.’nin 10.044 Sok. No: 7 A.O.S.B. Çiğli İzmir adresine bizzat elden iletebilir veya başvurabilirsiniz. İşbu
yöntemlerle yapılacak başvurularda; zarfın, tebligat zarfının konu bölümüne “Kişisel Verilerin
Korunmasına İlişkin Bilgi Talebi” açıklamasına yer verilmesi gereklidir.
Tarafımıza iletilmiş olan başvurularınız KVKK’nın 13. maddesinin 2. fıkrası gereğince, talebin niteliğine
göre talebinizin bizlere ulaştığı tarihten itibaren 30 (otuz gün) içinde yanıtlandırılacaktır.
Yanıtlarımız ilgili KVKK’nın 13. maddesi hükmü gereğince yazılı veya elektronik ortamdan tarafınıza
ulaştırılacaktır.

Başvuru Sahibi iletişim bilgileri
Adı-Soyadı:
T.C Kimlik Numarası:
Telefon Numarası:

E-posta:
Adres:
Makro Chemical ile olan ilişkinin niteliği: (Müşteri, iş ortağı, çalışan adayı, eski çalışan, üçüncü taraf
firma çalışanı vb.)
KVKK kapsamındaki talebiniz:

İşbu başvuru formu kapsamında yönelttiğiniz taleplerinize ilişkin bilgilerin doğru ve güncel olmaması
ya da yetkisiz bir başvuru yapılması halinde Makro Chemical, söz konusu yanlış bilgi ya da yetkisiz
başvuru kaynaklı taleplerden dolayı mesuliyet kabul etmemektedir.
Başvuru Sahibi (Kişisel Veri Sahibi):
Adı Soyadı:
Başvuru Tarihi:
İmza:

