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BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 

VERİ SAHİBİ BAŞVURUSU – GENEL AÇIKLAMALAR 

 

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“Kanun”) 11. Maddesi uyarınca, veri sahibinin 

kişisel verilerine ilişkin birtakım hakları mevcuttur.  

 

Veri sahibi olarak bu haklarınızı kullanabilmek için aşağıdaki başvuru formunun açık ve tam bir şekilde 

doldurularak tarafımıza iletilmesi gerekmektedir.  

 

Doldurduğunuz bu formu, yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik 

imza, mobil imza ya da tarafımıza daha önce bildirdiğiniz ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta 

adresinizi kullanmak suretiyle iletebilirsiniz. 

 

Formun imzalı bir nüshasını Kısıklı Cad. Şehit Teğmen İsmail Moray Sok. No:2-1 Üsküdar-İstanbul 

adresine kimliğinizi tespit edici belgeler ile bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla veya yukarıda belirtilen diğer 

yöntemler ile gönderebilir ya da başvuru formunuzu 0187002389400013@hs0X.kep.tr adresine güvenli 

elektronik imzalı olarak iletebilirsiniz. Talebinizi e-posta ile ilettiğiniz durumlarda, başvurunuzu hemen fark 

edebilmemiz için e-posta konusunu “Veri Sahibi Başvurusu” şeklinde yazmanızı rica ederiz. 

 

İrtibat Kişisi Ad Soyad: Burak Nalcıoğlu 

E-posta: b.nalcioglu@brisa.com.tr 

Adres: Kısıklı Cad. Şehit Teğmen İsmail Moray Sok. No:2-1 

 

Kimlik İspatı 

Kimliğinizi tespit edici belgelerin ve başkası adına başvuruda bulunuyorsanız temsile yetkili olduğunuzu 

gösterir belgelerin başvuru formu ile birlikte tarafımıza iletilmesi gerekmektedir. Kimliğinizin tespit edileceği 

belgeler, nüfus cüzdanınız, pasaportunuz gibi belgelerin suretleri olabilecektir. Başkası adına başvuruda 

bulunmaktaysanız, başvuru yapmaya yetkili olduğunuzu gösteren belgeler, kişisel veri sahibinin velisi/ vasisi 

olduğunuzu gösterir belge, vekaletname gibi dokümanlar olacaktır. Bu belgelerin geçerli olarak kabul edilmesi 

için yetkili makamlar tarafından düzenlenmiş veya onaylanmış olmaları şartı aranmaktadır. 

 

Başvuru Ücreti 

Başvurunuzda yer alan talepler, ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti 

gerektirmesi hâlinde, Kurulca belirlenen tarifedeki ücret alınabilir. Buna göre, başvurunuza yazılı olarak cevap 

verilecekse, on sayfaya kadar başvuru ücreti alınmaz. On sayfanın üzerindeki her sayfa için 1 Türk Lirası başvuru 

ücreti alınabilir. Öte yandan, başvurunun cevabının bir kayıt ortamında verilmesi halinde tarafımızca talep 

edilebilecek ücret kayıt ortamının maliyetini geçmeyecektir. Başvurunuzun bizim hatamızdan kaynaklanması 

hâlinde ise alınan ücret tarafınıza iade edilir. 

 

Başvuruların Cevaplanma Süresi ve Cevabın Niteliği 

Talebiniz niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde kabul veya gerekçesini açıklayarak 

reddedilecektir. Talebinizin kabul edilmesi halinde gereği yerine getirilir. 
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BAŞVURU FORMU 

1. KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN KİMLİK VE İLETİŞİM BİLGİLERİ  

 

(*) işaretli alanların doldurulması zorunludur. T.C. vatandaşı olmayan yabancıların uyruğunu ve pasaport 

numaralarını yazmaları gerekmektedir. 

 

Adı- Soyadı*  

T.C. Kimlik No 

(Yabancı ise uyruk ve 

pasaport no.)* 

 

Doğum Tarihi*  

Telefon Numarası*  

Adres*  

E-posta*  

Şirketimizle Olan 

İlişkiniz 

(Çalışan, çalışan adayı, eski çalışan, üçüncü taraf firma çalışanı, iş ortağı gibi) 

Brisa Çalışan ve Eski 

Çalışanları 

(Eğer halihazırda Brisa çalışanı iseniz veya eski çalışansanız lütfen pozisyon ve 

çalışma tarihlerinizi belirtiniz.) 

 

 

 

Kimlik İspatı* 

 

Kimliğimin ispat edilebilmesi için aşağıdaki belgelerin kopyasını başvuruma ekliyorum: 

 Nüfus Cüzdanı       Ehliyet     Pasaport     

Belgelerden hiçbiri mevcut değilse b.nalcioglu@brisa.com.tr e-posta adresi üzerinden iletişime geçiniz.  

 

2. KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN KULLANACAĞI HAKKIN SEÇİMİNE İLİŞKİN BİLGİLER 

 

Lütfen talebinize uygun ifadenin yanındaki kutucuğu/kutucukları işaretleyiniz. 

 

 Kişisel verilerimin işlenip işlenmediğini öğrenmek istiyorum. 

 Kişisel verilerim işleniyorsa bu veri işleme faaliyetleri hakkında bilgi talep ediyorum. 
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 Kişisel verilerim işleniyorsa bunların işlenme amacını ve işlenme amacına uygun kullanılıp kullanmadığını 

öğrenmek istiyorum. 

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

 Kişisel verilerimin eksik veya yanlış işlendiği düşünüyorum ve bunların düzeltilmesini istiyorum. 

 Kişisel verilerimin kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, kişisel 

verilerimin silinmesini veya anonimleştirilmesini istiyorum. 

 Eksik ve yanlış işlendiğini düşündüğüm kişisel verilerimin aktarıldığı üçüncü kişiler nezdinde de düzeltilmesini 

istiyorum. 

 Silinmesini veya anonimleştirilmesini talep ettiğim kişisel verilerimin aktarılan üçüncü kişiler nezdinde de 

silinmesini veya anonimleştirilmesi istiyorum. 

 Şirketiniz tarafından işlenen kişisel verilerim münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edildiğini ve bu 

analiz neticesinde şahsım aleyhine bir sonuç doğduğunu düşünüyorum. Bu sonuca itiraz ediyorum. 

 Kişisel verilerimin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zararımın giderilmesini talep ediyorum. 

 

3. TALEP HAKKINDA AÇIKLAMA  

 

Lütfen Kanun kapsamındaki talebinizi ve talebinize konu olan kişisel verileri detaylı olarak belirtiniz.  

…………………..…………….……………………………….……………………………….……………………………………………………

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

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

…………………..…………….……………………………….……………………………….……………………………………………………

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

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

 

4. EKLER 

 

Lütfen başvurunuza dayanak göstermek istediğiniz belge varsa belirtiniz. 

…………………..…………….……………………………….……………………………….……………………………………………………

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

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

 

5. LÜTFEN BAŞVURUNUZA VERECEĞİMİZ YANITIN TARAFINIZA BİLDİRİLME YÖNTEMİNİ 

SEÇİNİZ*: 

 

 Adresime posta yoluyla gönderilmesini istiyorum. 

 Elektronik formatta e-posta adresime gönderilmesini istiyorum.  
(Bu yöntemi seçtiğinizde size daha hızlı yanıt verebiliriz. Bazı dosyalar elektronik olarak iletilemeyecek 
kadar büyük olabilir ve CD formatında teslim etmemiz gerekebilir; böyle bir durumda sizi haberdar 
ediyor olacağız.) 

 
*Bilgileri adresinize veya e-posta adresinize göndermemizi isterseniz, doğru bir şekilde tarafınıza teslim edilebilmesi için her 

türlü tedbiri alacağımızı lütfen unutmayın. Ancak, bilgilerin postada kaybolması, iletişim bilgilerinizi bize yanlış vermeniz gibi 

nedenlerle başvuru cevabının üçüncü kişilerin eline geçmesi veya evinizde sizinle birlikte kalan kişilere postanın teslim 
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edilmesi veya postanın sizin dışınızda üçüncü kişiler tarafından açılması gibi durumlardan Brisa sorumlu tutulamaz. Kayıp veya 

yanlış teslimat, bilgilerin hassas nitelik taşıması durumunda size zarar verebilir. 

 

 

6. GİZLİLİK 

 
Brisa, veri sahibinin başvuru hakkını kullanabilmesi için sağlanan bilgileri saklı tutacak ve bu bilgileri yalnızca 

gerekli olan hallerde kanunen yetkili kişi ve kurumlarla paylaşacaktır. Başvurunuz ile sağladığınız kişisel veriler, 

Brisa saklama ve imha politikası uyarınca gerekli olduğu süre saklanacak ve güvenli bir şekilde imha edilecektir. 

 

7. BEYAN 

 

(Lütfen verdiğiniz bilgilere, başvurunuza ilişkin yanıltmaya, aldatmaya yönelik her türlü girişiminizin 

yargılama ile sonuçlanabileceğini unutmayınız.) 

 

Başvuru formunun şartlarını okuduğumu, anladığımı ve bu başvuruda verilen bilgilerin tarafıma ait olduğunu 

onaylıyorum. 

 

Şirketin veri sahibi başvurusunun cevaplanması için, kimliğimi doğrulamasının gerekli olduğunu biliyorum. 

 

Doğru kişisel verileri belirlemek ve talebi en doğru şekilde yerine getirmek için daha ayrıntılı bilgi gerekli 

olabileceğini, bu hallerde ek evrak ve belge sunmam gerekebileceğini biliyorum. 

 

Kişisel Veri Sahibi (Tüm alanların doldurulması zorunludur. Başkası adına başvuruda bulunuyorsanız, lütfen 

burayı boş bırakınız.) 

Ad Soyad  

Başvuru Tarihi  

İmza  

 

Başkası Adına Başvuruda Bulunan Kişi1 (Veri sahibi olarak kendi adınıza başvuruda bulunuyorsanız, lütfen 

burayı boş bırakınız.) 

Ad Soyad  

Doğum Tarihi  

                                                           
1 Başkası adına başvuruda bulunmaktaysanız, başvuru yapmaya yetkili olduğunuzu gösteren belgeleri (kişisel veri sahibinin velisi/ vasisi 

olduğunuzu gösterir belge, vekaletname gibi) lütfen başvurunuzun ekinde gönderiniz. Bu belgelerin geçerli olarak kabul edilmesi için 

yetkili makamlar tarafından düzenlenmiş veya onaylanmış olmaları aranmaktadır. 
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Adres  

Telefon No  

Kimlik İspatı Kimliğimin ispat edilebilmesi için aşağıdaki belgelerin kopyasını başvuru 
yapmaya yetkili olduğumu gösterir belgeler (kişisel veri sahibinin velisi/ vasisi 
olduğunu gösterir belge, vekaletname gibi) ile birlikte başvuruma ekliyorum.  

Nüfus Cüzdanı       Ehliyet                  

Pasaport                
 

Veri Sahibi ile İlişki (Ör: ebeveyn, kanuni temsilci vb.) 

Onay Veri sahibi adına başvuruda bulunmaya yetkili olduğumu onaylıyorum. 

Evet       Hayır                   

Başvuru Tarihi ve 
İmza 

 

 

 

 

 

 


