BARN TEKNOLOJİ TİCARET A.Ş.
̇
̇
̇
KIŞISEL VERILERE İLİŞKİN İLGİLİ KİŞİ BAŞVURU FORMU
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (KVKK) 11. ve 13. maddeleri uyarınca
yapacağınız başvurularınızın hızlı ve etkin bir şekilde ele alınabilmesi ve gerekli durumda sizinle
iletişime geçilebilmesi amacıyla işbu başvuru formu hazırlanmıştır.
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. ve 13. maddeleri kapsamında kişisel verilerinize ilişkin
hak kullanım talebinde bulunan ilgili kişi olarak sizin tarafınızdan aşağıdaki bilgilerin doldurulması
gerekmektedir.
Adı Soyadı:
T.C. Kimlik No:
Vergi Kimlik No:
E-posta Adresi:
Telefon Numarası:
Adres:
Barn İle İlişki

 Üye

 Çalışan

 Diğer

 Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme
 Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme
 Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun
kullanılıp kullanılmadığını öğrenme
 Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı
üçüncü kişileri bilme
 Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde
bunların düzeltilmesini isteme
Kullanılması Talep Edilen Hak
 Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme
(Lütfen listeden seçiminizi yapınız)
 Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi ya da yok edilmesi
halinde bu işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere
bildirilmesini isteme
 İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla
analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun
ortaya çıkmasına itiraz etme
 Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle
zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme
KVKK’nın uygulanmasıyla ilgili işbu taleplerinizi kimliğinizin belirlenmesini sağlayacak belgeler ile
birlikte yazılı olarak işbu başvuru formunun doldurulması suretiyle;
Islak imzalı kopyasını elden, noter aracılığıyla veya iadeli taahhütlü mektupla Barn Teknoloji Ticaret
A.Ş. İTÜ Magnet, Reşit Paşa Mah. Katar Cad. ARI 4 Binası No: 2 / 50 / 6 34467 SARIYER/İstanbul
adresine iletmeniz yada
5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu kapsamında düzenlenen güvenli elektronik imzanız ile
imzalayarak destek@barn.com.tr adresine göndermeniz yada,
Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından öngörülen başkaca bir yöntem ile iletmeniz,

durumunda talebiniz mümkün olan en kısa sürede ve her halükarda en geç 30 (otuz) gün içerisinde
değerlendirilerek sonuçlandırılacaktır. Yazılı başvurularda, Barn’a evrakın tebliğ edildiği tarih, diğer
yöntemlerle yapılan başvurularda ise başvurunun Barn’a ulaştığı tarih, başvuru tarihidir.
Sizin adınıza 3. kişilerin başvuru talebinde bulunabilmesi için işbu başvuru formu ile birlikte sizler
tarafından başvuruda bulunacak kişi adına noter kanalıyla düzenlenmiş özel vekaletname
bulunmalıdır.
Kişisel verilerinizin güvenliğini sağlamak amacıyla, Şirketimiz başvuruda bulunan kişinin siz olup
olmadığını tespit etmek adına sizlerden bilgi ve belge talep edebilecek başvuruda belirtilen hususları
netleştirmek adına, size başvurunuz ile ilgili sorular yöneltebilecektir.
Başvurunuzun zamanında yanıtlanabilmesi için, işbu formdaki tüm bilgileri eksiksiz olarak
doldurmanız gerekmektedir. Aksi durumda sizlere yanıt verilebilmesi için önce eksik bilgilerin
tamamlanması talep edilecektir. Bu durum da başvurunuzun yanıtlanması süresini uzatabilecektir.
KVKK’nın 13. maddesi uyarınca başvurunuza cevap, yazılı olarak veya elektronik ortam vasıtasıyla
iletilecektir. Başvuru sonucunun posta, elektronik posta yöntemlerinden biriyle iletilmesine ilişkin
öncelikli bir tercihiniz varsa, lütfen aşağıda belirtiniz:
Yanıt için İletişim Tercihinizi İşaretleyiniz:

 Posta

 E-posta

Barn, bu kapsamdaki taleplere yazılı olarak cevap verilecekse, on sayfaya kadar ücret almadan; on
sayfanın üzerindeki her sayfa için 1 Türk Lirası işlem ücreti alarak yanıtlandırır. Başvuruya cevabın
CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde Barn tarafından talep edilebilecek ücret
kayıt ortamının maliyetini geçmeyecektir.
Konuyla ilgili detaylı bilgiye, Üye Kişisel Verilerinin İşlenmesi ve Korunması Pplitikası’ndan
ulaşabilirsiniz.
Veri Sahibi Beyanı
KVKK uyarınca yapmış olduğum başvurunun, yukarıda belirttiğim talep/talepler çerçevesinde
değerlendirilerek sonuçlandırılmasını talep eder, işbu başvuruda sağlamış olduğum bilgi ve
belgelerin doğru, güncel ve şahsıma ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt ederim.
İlgili Kişi
İsim Soyisim
Tarih
İmza

