LOYA ÇİKOLATA KVKK İLGİLİ KİŞİ BAŞVURU FORMU
6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVK Kanunu”) 11. maddesinde belirlenen
haklarınızı aşağıdaki adımları izleyerek bu form aracılığı ile kullanabilirsiniz.
Kullanılacak Olan Başvuru Yöntemleri :
KVKK kapsamında haklarınızla ile ilgili bilgi almak için bu formu doldurarak veri sahibinin kimliğini
tespit edecek belgelerle birlikte,
a. İmzalı ya da elektronik imzalı ya da mobil imzalı olarak, sistemimize kayıt olmak için
kullandığınız e-posta adresiniz üzerinden info@loyachocolate.com.tr adresine iletebilir,
b. Sistemimizde kayıtlı bir adresiniz yok ise e-imzalı ya da mobil imza içerecek şekilde yine
info@loyachocolate.com.tr adresine iletebilir,
c. Kişisel veri sahibi olarak bir Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) adresiniz varsa, Loya
Çikolata’nın KEP adresi olan loyacikolata@hs01.kep.tr adresinden iletebilir,
d. Formu ıslak imzalı şekilde Kızılırmak Mah. Ufuk Üniversitesi Cad. No:13/AC Çankaya
Ankara adresine iadeli-taahhütlü posta yoluyla gönderebilir ya da elden teslim edebilir,
e. Kişisel Verilerin Korunması Kurulu tarafından başkaca bir yöntem öngörülmesi halinde bu
yöntem aracılığıyla başvurularınızı yönlendirebilirsiniz.
KVK Kanunu Kapsamında Yapılacak Başvurularla İlgili Genel Açıklamalar :
1. KVK Kanunu ve ilgili mevzuat uyarınca; işlenme şartlarının tamamının ortadan kalkması
şartıyla, Loya Çikolata tarafından işlenen kişisel verilerin re’sen veya ilgili kişinin talebi
üzerine silinmesi, yok edilmesi veya anonim hâle getirilmesi mümkündür.
2. İlgili mevzuatta kişisel verilerin saklanması için özel düzenlemeler yapılmış ve belirli süreler
hükmedilmiş ise, kişisel verileriniz ilgili süreler boyunca mevzuata uygun olarak muhafaza
edilecektir.
3. Loya Çikolata’nın KVK Kanunu’nda belirlenen yasal yükümlülükleri yerine getirdiğini
gösteren kayıtlar mevzuata uygun olarak saklanmak zorundadır.
4. Loya Çikolata ilgili kişiler tarafından yapılan tüm başvuruları; etkin, hukuka ve dürüstlük
kuralına uygun olarak sonuçlandırmak üzere gerekli her türlü idari ve teknik tedbirleri
almaktadır.
5. Loya Çikolata tarafından, kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi ve anonim hale
getirilmesiyle ilgili yapılan bütün işlemler mevzuat gereği kayıt altına alınmaktadır.
6. Loya Çikolata başvurunuzda yer alan talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün
içinde başvurunuzu ücretsiz olarak sonuçlandırmaktadır. Ancak, talebinize konu olan işlemin
ayrıca bir maliyet gerektirmesi hâlinde, mevzuatta belirtilen ücretin tarafınızca ödenmesi
şartıyla talebinize konu işlem yerine getirilebilir. Buna göre;
 Başvuruya yazılı olarak cevap verilecekse, on sayfayı aşan tüm cevap yazılarında
geçerli olmak üzere; on sayfanın üzerindeki her sayfa için 1 Türk Lirası işlem ücreti,
 Başvuruya cevabın CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde, kayıt
ortamının maliyeti, Loya Çikolata talep edilebilecektir.
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Başvuru Sahibine İlişkin Bilgiler (Tarafınıza Ait Bilgileri Doldurunuz.)

ADI

SOYADI

T.C. KİMLİK
NUMARASI

TELEFON
NUMARASI

E-POSTA ADRESİ

ADRES

☐ Müşteri

☐ İş ortağı

☐ Ziyaretçi

☐ Diğer:
…………………………………………………
…………..

☐ Eski Çalışan
☐ Mevcut Çalışan
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Lütfen KVK Kanunu kapsamındaki talebinizi detaylı olarak belirtiniz:

Lütfen başvurunuza vereceğimiz yanıtın tarafınıza bildirilme yöntemini seçiniz:
☐ Yukarıda belirtmiş olduğum adresime posta yolu ile gönderilmesini istiyorum*.
☐ Yukarıda belirtmiş olduğum e-posta adresime gönderilmesini istiyorum.
☐ Elden teslim almak istiyorum*.
KVK Kanunu’nda belirtildiği üzere başvurunuzda yer alan talebinizin tarafımıza ulaşmasından
itibaren, 30 gün içerisinde tarafınıza yukarıda seçmiş olduğunuz yöntem aracılığıyla dönüş
yapılacaktır.

Adı Soyadı

:

Başvuru Tarihi

:

İmza

:

*Başvuruya yazılı olarak cevap verilecekse, on sayfayı aşan tüm cevap yazılarında geçerli olmak
üzere; on sayfanın üzerindeki her sayfa için 1 Türk Lirası işlem ücreti, başvuruya cevabın
CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde, kayıt ortamının maliyeti, Loya Çikolata
tarafından talep edilebilecektir.
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