
DB Schenker Arkas KVKK Bilgi Edinme Başvuru Formu 

 

 

 

1- İlgili Kişi Bilgileri 

Ad Soyad           :  

TC Kimlik No   :  

Adres  :  

Telefon  :  

E-mail  :  

 

2- Şirketimiz ile ilişkinizi belirtiniz (Müşteri, iş ortağı, çalışan adayı, eski çalışan, üçüncü taraf firma 

çalışanı, hissedar gibi) 

☐ Müşteri 

☐ Ziyaretçi 

☐ Diğer (Belirtiniz) 

Şirketimiz içerisinde iletişimde olduğunuz birim: 

Konu: 

 

☐ Eski Çalışanım 

Çalıştığım yıllar: 

☐ İş Başvurusu / Özgeçmiş Paylaşımı Yaptım 

Tarih:  

 

3- KVKK 11. Madde uyarınca talebinizi belirtiniz (ilgili harfi yuvarlak içine alınız)  

Kendinizle ilgili kişisel verilerin; 

a) İşlenip işlenmediğini öğrenme,  

b) Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,  

c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını 

öğrenme, 

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,  

d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,  

e) Kanun’un 7’nci maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya 

yok edilmesini isteme,  

f) Yukarıda (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü 

kişilere bildirilmesini isteme,  

g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle 

aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,  

ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın 

giderilmesini talep etme. 

 



 

 

4- KVKK kapsamında talebinizi detaylı olarak belirtiniz 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

5- Başvurunuza vereceğimiz yanıtın tarafınıza bildirilme yöntemini seçiniz 

☐ Adresime gönderilmesini istiyorum.  

☐ E-posta adresime gönderilmesini istiyorum. (E-posta yöntemini seçmeniz hâlinde size daha hızlı yanıt 

verebileceğiz.) 

☐ Elden teslim almak istiyorum. (Vekâleten teslim alınması durumunda noter tasdikli vekâletname veya 

yetki belgesi olması gerekmektedir.) 

İşbu başvuru formu, Şirketimiz ile olan ilişkinizi tespit ederek, 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. 

İşbu başvuru formunda Şirket ile paylaştığım kişisel verilerin doğru ve güncel olduğunu, yetkisiz başvuru 

yapmadığımı, aksi halde söz konusu olabilecek her türlü hukuki ve/veya cezai sorumluluğun tarafıma ait 

olacağını bildiğimi kabul, beyan ve taahhüt ederim. 

 

İlgili Kişi (Başvuru Sahibi / Kişisel Bilgi Sahibi)  

Ad Soyad : 

Başvuru Tarihi : 

İmza  : 


