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                              VERİ SAHİBİ BAŞVURU FORMU 

Başvuru Yapan Kişinin İletişim Bilgileri 
Adı ve Soyadı  

TC Kimlik Numarası  

Telefon Numarası  

E-posta  

Adres  

 

Sentez Grup Ambalaj San.Tic.A.Ş. ile İlişkiniz; 

 
(X) Açıklama (Varsa açıklamanızı yazınız) 

Çalışan   

Eski Çalışan   

Müşteri   

Tedarikçi   

İş Ortağı    

Ziyaretçi    

Diğer    

 

 

Talebiniz 
 

 
 

 

Lütfen 6698 sayılı Kişisel Verilerin 

Korunması Kanunu kapsamındaki 

talebinizi detaylı olarak yandaki 

alana belirtiniz.  

 

(*) Açıklamaların yandaki alana 

sığmaması halinde aşağıda yer alan 

ek sayfayı kullanınız. 

 

 

 

☐ Çalışanım / Eski Çalışanım 

Çalıştığım Yıllar: ………………………………………….  

 

☐ İş Başvurusu / Özgeçmiş Paylaşımı Yaptım  

Tarih : …………………………………………………………………..  

 

☐ Üçüncü Kişi Firma Çalışanıyım. (Lütfen çalıştığınız firma ve pozisyon bilgisini belirtiniz.) 

……………………………………………………………………………… 
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LÜTFEN BAŞVURUNUZA VERECEĞİMİZ YANITIN TARAFINIZA BİLDİRİLME 

YÖNTEMİNİ SEÇİNİZ:  

 Adresime gönderilmesini istiyorum.  

 E-posta adresime gönderilmesini istiyorum.  

 Elden teslim almak istiyorum. (Vekaleten teslim alınması durumunda noter tasdikli vekaletname 

veya yetki belgesi olması gerekmektedir) 

 

Genel Açıklamalar:  

 

İşbu başvuru formu, Şirketimiz ile olan ilişkinizi tespit ederek ve varsa, Şirketimiz 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 Şirketimiz 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 

Şirketimiz, 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. 

 

Veri Sahibi Başvuru Formu’nu tamamlayarak, imzalı bir örneğini Sentez Grup Ambalaj San.Tic.A.Ş.  

Makine Organize Sanayi Bölgesi Demircilerköyü Mahallesi 5.Cadde No: 9/2 Dilovası/Kocaeli 

adresine kimliğinizi tespit edici belgeler ile (Nüfus cüzdanı veya sürücü belgesi sureti) bizzat elden 

iletebilir veya iadeli taahhütlü mektup yoluyla firmamıza iletebilirsiniz. 

Talebinizi şirketimize iletmeniz durumunda, şirketimiz talebin niteliğine göre talebin ulaştığı tarihten 

itibaren en geç otuz gün içinde sonuçlandıracaktır.  

 

Kişisel Veri Sahibi / Başkası Adına Başvuruda Bulunan Kişi: 

 

İşbu Veri Sahibi Başvuru Formu’nda yer alan bilgilerin doğru ve güncel olduğunu kabul ederim. 

 
 

Ad ve Soyad    : 

 

Başvuru Tarih i   : 

 

İmza      : 
 

 

 

 


