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KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ HAKKINDA VERİ SAHİBİ
TALEP FORMU
Veri sahipleri tarafından 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVK Kanunu”)
11’inci maddesi çerçevesinde yapılacak başvuruları daha hızlı ve sağlıklı değerlendirebilmek
amacıyla bu Form düzenlenmiştir.
Bu formu düzenlemeden önce internet sitemizde yer alan ”KİŞİSEL VERİLERİN
İŞLENMESİ HAKKINDA BİLDİRİM” hakkında bilgi sahibi olmanızı hatırlatırız.
Yapmış olduğunuz başvurunuzla ilgili “başvuru sahibi”ni tanımlayabilmemiz ve talebinizin niteliğine
göre Şirketimiz içerisinde gerekli araştırmaları yapabilmemiz için aşağıdaki bilgilerin sağlanması
gerekmektedir.

TALEP KONUSU

A

Şirketinizin hakkımda kişisel veri işleyip işlemediğini öğrenmek
istiyorum.

B

Kişisel verimin işlenmesi durumunda bu veri işleme faaliyetleri
hakkında bilgi talep ediyorum.

C

Kişisel verimin işlenme amacını ve buna uygun kullanılıp
Kullanılmadığını öğrenmek istiyorum.

D

Kişisel verilerim yurtiçinde veya yurtdışında üçüncü kişilere
aktarılıyorsa, bu üçüncü kişileri bilmek istiyorum.

E

Eksik veya yanlış işlendiğini düşündüğüm kişisel verilerimin
düzeltilmesini istiyorum.

F

Eksik ve veya yanlış işlendiğivni düşündüğüm kişisel verilerimin
aktarıldığı üçüncü kişiler nezdinde de düzeltilmesini istiyorum.

G

Kişisel verilerimin işlenmelerini gerektiren sebeplerin ortadan
kalkması nedeni ile silinmesini istiyorum.

SEÇİM

Kişisel verilerimin işlenmelerini gerektiren sebeplerin ortadan
H kalkması nedeni ile aktarıldığı üçüncü kişiler nezdinde silinmesini
istiyorum.
I

İşlenen kişisel verilerimin münhasıran otomatik sistemler vasıtası ile
analiz edildiğini ve bu analiz neticesinde aleyhime bir sonuç doğurduğunu
düşünüyor ve bu sonuca itiraz ediyorum.

j

Kişisel verilerimin kanuna aykırı işlenmesi nedeni ile uğradığım zararın
tazminini talep ediyorum.

Tarafımıza iletilmiş olan başvurularınız Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 13 üncü maddesinin
2inci fıkrası gereğince, talebin niteliğine göre talebinizin bizlere ulaştığı tarihten itibaren “en kısa
sürede ve en geç otuz gün içinde” ücretsiz olarak yanıtlandırılacaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti
gerektirmesi halinde, Şirket tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret
alınacaktır.
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AD/SOYAD
İMZA

:
:

Bununla birlikte aşağıda belirtilen iletişim bilgileriniz, sizlerden başvurunuzla ilgili daha detaylı bilgi
almak, sizleri inceleme süreçlerimiz hakkında bilgilendirmek ve başvurunuzun sonuçlarını sizlere
iletmek amacıyla talep edilmektedir.
AD/SOYAD
T.C.KİMLİK No
TELEFON
ADRES

:
:
:
:

Başvuruma ilişkin cevabın elektronik posta aracılığıyla gönderilmesini istiyorum.

E-POSTA

:

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca yapmış olduğum başvurunun belirttiğim
talepler doğrultusunda değerlendirilerek sonuçlandırılmasını rica ederim.
Başvuru Tarihi:
İmza:

“İş bu formu tercihinize göre aşağıda belirtilen şekillerde iletebilirsiniz.
I.

Kimlik doğrulanmasını sağlayıcı belgelerle (nüfus cüzdanı, ehliyet vb.) birlikte Aracı Kurum
Genel Müdürlüğüne, şubelerine veya irtibat bürolarına bizzat başvuru yapılabilir (Form bu
başvuru esnasında imzalanmalıdır)

II.

Formu kimlik doğrulanmasını sağlayıcı belgelerle (nüfus cüzdanı, ehliyet vb.) birlikte noter
kanalı ile TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. Eski Büyükdere Cad. No:9 Iz Plaza
Giz Kat:11 Maslak,, 34384 Şişli/İstanbul adresine başvuru yapılabilir.

III.

Formu Kimlik doğrulanmasını sağlayıcı belgelerle veri sahibine ait (Kayıtlı Elektronik Posta) KEP
vasıtasıyla ve/veya güvenli elektronik imza, mobil imza ya da Aracı Kuruma daha önce bildirmiş
olduğunuz ve Kurumumuz sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak
suretiyle başvuru yapılabilir.”
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