
  

 

 

KİŞİSEL VERİ SAHİBİ BAŞVURU FORMU 

1. KİŞİSEL VERİLER İLE İLGİLİ GENEL BİLGİ 

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması  Kanunu’nun 11. Maddesi ile herkese kendileri ile ilgili kişisel 

verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme, buna ilişkin bilgi talep etme, işlenme amacını ve amacına 

uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, kişisel verilerinin düzeltilmesini, silinmesini veya yok 

edilmesini isteme ve kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişilere işbu değişikliklerin bildirilmesini 

isteme gibi haklar tanınmıştır.  

2. BAŞVURU YÖNTEMİ 

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 13. Maddesi uyarınca kişisel verileri işlenen gerçek kişiler, ilgili 

taleplerini Türkçe olmak kaydıyla veri sorumlusu İstanbul Retina Enstitüsü’ne yazılı ve işbu “Kişisel Veri 

Sahibi Başvuru Formu” doldurarak aşağıda belirtilecek yöntemlerden herhangi biri ile iletmelidir. 

 

        Yöntemler                              Başvuru Adresi    

Şahsen Başvuru 

 

Esentepe Hakkı Yeten Cad. Unimed Center 

No:19/7, Fulya, 34394 Şişli/İstanbul 

Kişisel Veri Sahibinin Veri Sorumlusunun Sisteminde 

Kayıtlı Elektronik Posta Adresi Vasıtasıyla 

 

istanbulretina@hs01.kep.tr 

3. BAŞVURU SAHİBİ BİLGİLER: 

 

I. Kendisine Ait Kişisel Veri Talebi Halinde İletişim Bilgileri: 

➢ Adı Soyadı : 

➢ T.C. Kimlik Numarası : 

➢ Telefon Numarası : 

➢ E-posta Adresi : 

➢ Adresi: 

 

II. Başkasına Ait Kişisel Verinin Talebi Halinde İletişim Bilgileri: 

( 19 yaşından gün almamış ise ebeveynleri, boşanmış aile olması halinde velayet sahibi, vesayet altında 

olunması halinde vasisi, ilgili kişinin bu yönde açıkça vekalet vermiş olduğu kişiler) 

➢   Adı Soyadı : 

➢ T.C. Kimlik Numarası : 

➢ Telefon Numarası : 

➢ E-posta Adresi : 

➢ Adresi: 

 

 

mailto:istanbulretina@hs01.kep.tr


 
 

Şirketimiz ile Arasındaki İlişki: 

☐Ayakta tedavi oldum.   ☐ Çalışanım. 

☐ Ameliyat oldum.   ☐ Eski çalışanım. 

☐ Muayene oldum.   ☐ Diğer. 

Diğer İse Lütfen belirtiniz:    

4. VERİ SORUMLUSUNDAN TALEP EDİLEBİLECEK HUSUSLAR  

Lütfen Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamındaki talebinizi detaylı olarak belirtiniz: 

 

 

 

 

 

 

5. VERİ SORUMLUSUNUN BAŞVURULARA CEVAP VERME USULÜ 

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 13. Maddesi gereğince Şirketimiz, kişisel veri sahiplerinin 

yapmış olduğu başvuru taleplerini inceleyerek başvuruyu kabul eder ya da gerekçesi açıklayarak 

reddeder. Her halde talebin niteliğine göre azami 30 (otuz) gün içeresinde ücretsiz olarak talep 

sonucunuz seçmiş olduğunuz yöntem ile tarafınıza iletilir. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti 

gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verilerin Korunması Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınabilir. 

Lütfen talebinize vereceğimiz yanıtın tarafınıza gönderim yöntemini seçiniz: 

Yukarıda bildirdiğim adresime veya bildireceğim adrese gönderilmesini istiyorum.   

Sisteminizde kayıtlı E-posta veya bildireceğim mail adresine gönderilmesini istiyorum.   

Bizzat başvurarak elden teslim almak istiyorum.  

6. DİĞER HUSUSLAR 

Veri sorumlusunun talebiniz ile ilgili yapacağı inceleme kapsamında 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, ek evrak ve malumat (kimlik bilgisi vs.) 

talep etme hakkı saklıdır. Vekaleten kişisel veri talep edilmesi halinde vekaletname veya yetkili kişinin 

yetkisini gösterir belgenin ibraz edilmesi gerekmektedir.  

 

Talep Tarihi:      Teslim Alınan Tarih:  

Talep Sahibi:      Teslim Alanın Adı- Soyadı : 

İmza:        İmza : 

 


