
 

 

 
6698 SAYILI KVKK KAPSAMINDA VERİ SAHİPLERİNİN HAKLARINI 

KULLANMALARI İÇİN BAŞVURU FORMU 

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) kapsamında yapacağınız talebinizin yerine 

getirilebilmesi için aşağıdaki başvuru formunu açık ve tam bir şekilde doldurarak ve ıslak imzalı 

olarak Bomonti Ağız ve Diş Sağlık Hizmetleri ve Ticaret Limited Şirketi adına; Merkez Mah. Abide-i 

Hürriyet Cad. Lilmar Apt. No:72/B Şişli-İstanbul adresine bizzat teslim edebilir, noter kanalıyla 

gönderebilirsiniz. 

 
Yaptığınız başvuruyu mümkün olan en kısa sürede ve en geç 30 gün içerisinde yanıtlandıracağız. 

Tarafımıza sunduğunuz bilgi ve belgelerin eksik olması veyahut anlaşılamaz olması halinde 

başvurunuzu netleştirmek amacıyla sizlerle iletişime geçeceğiz. 

 

KİŞİSEL VERİ SAHİBİNE İLİŞKİN BİLGİLER 

 

Talebinizle ilgili olarak, başvuru sahibini tanımlayabilmemiz, gerekli araştırma ve değerlendirmeleri 

yapabilmemiz amacıyla aşağıdaki bilgileri eksiksiz şekilde doldurmanızı rica ederiz:  

  

Adı Soyadı  

TC Kimlik Numarası  

Adres  

Cep Telefonu Numarası  

Eposta Adresi  

Polikliniğimiz ile olan 

ilişkiniz 
☐ Hasta/hasta yakını      

☐ Çalışan 

☐ Eski Çalışan 

☐ Tedarikçi 

☐ Diğer 

 

 

KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN TALEPLERİ 

 

Veri Sahibi olarak KVKK’nın 11.ve 13.maddeleri kapsamında bilgi sahibi olmak istediğiniz 

durum/durumlar için lütfen aşağıdaki tabloda yer alan ilgili alanları doldurunuz. 

 

TALEBİNİZ SEÇİMİNİZ AÇIKLAMA 

 

1 Kişisel verilerimin Polikliniğiniz tarafından işlenip 

işlenmediğini öğrenmek istiyorum. 

□   

2 Polikliniğiniz tarafından işlenen kişisel verilerim 

ve veri işleme faaliyetleri ile ilgili bilgi talep 

ediyorum. 

□   

3 Kişisel verilerimin Polikliniğiniz tarafından hangi 

amaçla işlendiğini ve işleme amacına uygun 

kullanılıp kullanılmadığını öğrenmek istiyorum 

□   

4 Kişisel verilerimin Polikliniğiniz tarafından 

aktarıldığı “Yurtiçi” ve “Yurtdışı”ndaki üçüncü 

kişileri bilmek istiyorum. 

□   



 

 

5 Kişisel Verilerimin Polikliniğiniz tarafından eksik 

veya yanlış işlendiğini düşünüyorum ve düzeltme 

yapılmasını istiyorum 

□   

 

6 Polikliniğiniz tarafından eksik veya yanlış 

işlendiğini düşündüğüm kişisel verilerimin üçüncü 

taraflar nezdinde de düzeltilmesini istiyorum. 

□   

7 Kişisel verilerimin, Polikliniğiniz tarafından 

işlenmesini gerektiren sebepler ortadan kalktığı 

için silinmesini / imha edilmesini istiyorum. 

□   

8 Kişisel verilerimin, Polikliniğiniz tarafından 

işlenmesini gerektiren sebepler ortadan kalktığı 

için aktarıldığı üçüncü taraflar nezdinde de 

silinmesini / imha edilmesini istiyorum 

□   

9 Kanun ile ilgili farklı bir talebiniz varsa lütfen 

detaylı olarak belirtiniz. 
□   

 

 

 

EKLER 

Lütfen başvurunuza dayanak göstermek istediğiniz belge varsa belirtiniz.  

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

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

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

………………………………………………. 

 

KİŞİSEL VERİ SAHİBİ TALEBİNİN SONUÇLANDIRILMASI 

 

Talebiniz, KVKK uyarınca bizlere ulaştığı tarihten itibaren en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün 

içinde cevaplandırılacaktır. Talebinize ilişkin değerlendirme sonucumuz, aşağıda belirtilen yöntemler 

arasından seçtiğiniz kanal vasıtası ile tarafınıza iletilecektir. Başvuru sonucunun tarafınıza iletilmesini 

istediğiniz kanalı lütfen belirtiniz. 

 

Talebime ilişkin sonucun posta ile gönderilmesini istiyorum ☐ 

Talebime ilişkin sonucu elden teslim almak istiyorum ☐ 

Talebime ilişkin sonucu e posta ile almak istiyorum ☐ 

 

Talebiniz, ücretsiz araştırılacak ve değerlendirilecektir. Bu sürecin ayrıca bir maliyet doğurması 

halinde, ilgili mevzuat çerçevesinde belirlenen tutarlarda ücret talep edilecektir.    

 

KİŞİSEL VERİ SAHİBİ BEYANI 

 

İşbu başvuru formu, Polikliniğimiz ile olan ilişkinizi tespit ederek ve varsa, Polikliniğimiz  tarafından 

işlenen kişisel verilerinizi eksiksiz olarak belirleyerek ilgili başvurunuza doğru ve kanuni süresinde 

cevap verilebilmesi için tanzim edilmiştir. Hukuka aykırı ve haksız bir şekilde veri paylaşımından 

kaynaklanabilecek hukuki risklerin bertaraf edilmesi ve özellikle kişisel verilerinizin güvenliğinin 

sağlanması amacıyla, kimlik ve yetki tespiti için Polikliniğimiz  ek evrak ve malumat (Nüfus cüzdanı 

veya sürücü belgesi sureti vb.) talep etme hakkını saklı tutar. Form kapsamında iletmekte olduğunuz 

taleplerinize ilişkin bilgilerin doğru ve güncel olmaması ya da yetkisiz bir başvuru yapılması halinde 

Polikliniğimiz, söz konusu yanlış bilgi ya da yetkisiz başvuru kaynaklı taleplerden dolayı mesuliyet 

kabul etmemektedir. Hukuka aykırı, yanıltıcı veya yanlış başvurulardan doğan tüm sorumluluk size 

aittir.  

     



 

 

Başvuruda bulunan kişisel veri sahibinin 

Adı Soyadı 

 

 

 

Başvuru Tarihi  

 

İmza 

 

 

 

 

                          

 

 


