
BİOFET GÜBRE VE TARIM TEKNOLOJİLERİ SAN. TİC. A.Ş. (“Şirket”)  

BAŞVURU FORMU 

 

 BAŞVURU HAKKINDA BİLGİ 

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda (“KVKK”) ilgili kişi olarak tanımlanan kişisel veri 

sahiplerine (“Bundan sonra “Başvuru Sahibi” olarak anılacaktır), KVKK’nın 11’inci maddesinde kişisel 

verilerinin işlenmesine ilişkin birtakım taleplerde bulunma hakkı tanınmıştır. 

Başvuru Sahibi’nin hakları aşağıdaki gibidir: 
a. Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme 
b. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, 
c. Kişisel verilerinin işlenme amacı ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, 
d. Kişisel verilerinin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme, 
e. Kişisel verilerini eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu 
kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 
f. KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini 
gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinin silinmesini, yok edilmesini veya 
anonim hale getirilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü 
kişilere bildirilmesini isteme, 
g. İşlenen verilerinin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhine bir 
sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, 
h. Kişisel verilerinin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın 
giderilmesini talep etme. 
BAŞVURU YÖNTEMİ 

KVKK’nın 13’üncü maddesinin birinci fıkrası uyarınca; Veri Sorumlusu olan Şirketimiz’e bu haklara 

ilişkin olarak yapılacak başvuruların aşağıdaki başvuru yöntemleri veya Kişisel Verilerin Koruma 

Kurulu (“Kurul”) tarafından belirlenen diğer yöntemlerle tarafımıza iletilmesi gerekmektedir. 

Şirketimiz’e “yazılı” olarak yapılacak başvurular, bu formun çıktısı alınarak tablodaki yöntemlerden 

biri ile yapılacaktır. Elektronik posta yolu ile yapılan başvurular için bu formun çıktısını almaya gerek 

yoktur. Başvuru Sahibi, yazılı başvurularda aşağıdaki açıklamalara dikkat etmelidir. 

Şahsen Başvuru MURAT ÇEŞME MAH.  
GÜZ SK. 2/48  
BÜYÜKÇEKMECE/İSTANBUL 

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

Noter vasıtasıyla tebligat MURAT ÇEŞME MAH.  
GÜZ SK. 2/48  
BÜYÜKÇEKMECE/İSTANBUL 

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

“Güvenli elektronik imza” ile 
imzalanarak Kayıtlı Elektronik 
Posta (KEP) Yoluyla 

biofetgubre@hs01.kep.tr E-posta’nın konu kısmına 
“Kişisel Verilerin Korunması 
Kanunu Bilgi Talebi” 
yazılacaktır. 

Şirketimiz’e daha önce 
bildirdiği ve Şirketimiz 
sisteminde kayıtlı bulunan 
elektronik posta adresinden 
göndereceği e-mail ile 

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

 



 

BAŞVURU FORMU 

Başvurunun Kapsamı ve Başvuru Sahibinin İletişim Bilgileri 

Ad Soyad: 

T.C. Kimlik Numarası: 

Cep Telefonu Numarası: 

E-posta Adresi: 

Adres: 

 

 

KVKK kapsamındaki talebinizi detaylı olarak iletiniz: 

 

 


