
* Bu alanların, 6698 sayılı K�ş�sel Ver�ler�n Korunması Kanununun 13 üncü maddes� ve 22 nc� maddes�n�n b�r�nc� fıkrasının (e) ve 
(g)  bentler�ne dayanılarak hazırlanmış olan Ver� Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebl�ğ’�n Başvuru Usulü başlıklı 5. 
Maddes� uyarınca doldurulması zorunludur. Başvurunuzda bu alan boş olduğu takd�rde, başvurunuz �şleme alınamayacaktır. 

 

 GES Özel Güvenl�k H�zmetler� A.Ş.  

(“Ş�rket” ) 
 

VERİ SORUMLUSUNA BAŞVURU FORMU 

A. Ver� Sah�b�n�n �let�ş�m b�lg�ler�: 

*Adı-Soyadı:  ………………………………………………………………….... 

*TC K�ml�k Numarası: …………………………………………………………………… 

*Telefon ve Faks Numarası: …………………………………………………………………… 

* Elektron�k posta adres� …………………………………………………………………… 

* İşyer� veya İkamet Adres�: …………………………………………………………………… 

 

 

B. Lütfen ver� sah�b� olarak Ş�rket �le olan �l�şk�n�z� bel�rt�n�z. (Müşter�, çalışan, esk� çalışan, üçüncü 
taraf f�rma çalışanı vb.) 

H�zmet alınması/alınmış olması hal�nde doldurulacaktır 

☐ Müşter�y�m  ☐ Esk� Müşter�y�m 
 
☐ D�ğer: …………………. 

H�zmet Alınan 
B�r�mler:….………………………………………………………..…………………………………  

 
Ş�rket’te çalışılması/çalışılmış olması ya da üçüncü taraf çalışanı olunması hal�nde 
doldurulacaktır 

☐ Mevcut Çalışanım  
 
☐ Esk� Çalışanım  
 
Çalıştığım Yıllar : 
………………   

☐ İş Başvurusu / Özgeçm�ş Paylaşımı 
Yaptım 
Tar�h : ………  
 
☐ Üçüncü K�ş� F�rma Çalışanıyım  
Lütfen çalıştığınız f�rma ve poz�syon 
b�lg�s�n� bel�rt�n�z  
………………………………………………
…  

☐ D�ğer: 
…………………………………
…………………………… 

 

 

C. *Lütfen K�ş�sel Ver�ler�n Korunması Kanunu kapsamındak� taleb�n�z� detaylı olarak 
bel�rt�n�z:  

*Talep konusuna �l�şk�n b�lg� ve belgeler� başvuruya ekley�n�z. 

……………………………………….……………………………….……………………………….….….......
...................................………………………….………………………………………………….…….………
……………………….……………………………….…..…………………………….…..……………………
…………………..…………….……………………………….………………………………………………
…………………………………………………………………………… 



* Bu alanların, 6698 sayılı K�ş�sel Ver�ler�n Korunması Kanununun 13 üncü maddes� ve 22 nc� maddes�n�n b�r�nc� fıkrasının (e) ve 
(g)  bentler�ne dayanılarak hazırlanmış olan Ver� Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebl�ğ’�n Başvuru Usulü başlıklı 5. 
Maddes� uyarınca doldurulması zorunludur. Başvurunuzda bu alan boş olduğu takd�rde, başvurunuz �şleme alınamayacaktır. 

 

Açıklama 

Bu formu doldurarak, �mzalı b�r örneğ�n� 

• �nfo@gesgroup.com.tr  adres�ne k�ml�k tey�d�n�z�n yapılması sağlanarak b�zzat; veya  
• Güvenl� elektron�k veya mob�l �mzanız �le www.gesgroup.com.tr adres�ne veya  
• K�ml�k tey�d�n�z�n yapılması sağlanarak, Kanun ve �lg�l� mevzuatta bel�rt�len d�ğer usuller �le tarafımıza 

�leteb�l�rs�n�z. 

 

Doldurmuş olduğunuz �şbu başvuru formu, Ş�rket�m�zle olan �l�şk�n�z� tesp�t ederek, varsa, Ş�rket�m�z 
tarafından �şlenen k�ş�sel ver�ler�n�z� eks�ks�z ve �sabetl� olarak �lg�l� başvurunuza doğru ve kanun� süres� 
�çer�s�nde cevap ver�leb�lmes� �ç�n tanz�m ed�lm�şt�r. Hukuka aykırı ve haksız b�r şek�lde ver� paylaşımından 
kaynaklanab�lecek hukuk� r�skler�n bertaraf ed�lmes� ve özell�kle k�ş�sel ver�ler�n�z�n güvenl�ğ�n�n sağlanması 
amacıyla, k�ml�k ve yetk� tesp�t� �ç�n Ş�rket�m�z ek evrak ve malumat (Nüfus cüzdanı veya sürücü belges� suret� 
vb.) talep etme hakkını saklı tutar. Adrese/e-posta gönder�lmes� sırasında çıkacak sorunlardan Ş�rket�m�z 
sorumlu değ�ld�r. Form kapsamında �letmekte olduğunuz talepler�n�ze �l�şk�n b�lg�ler�n doğru ve güncel 
olmaması ya da yetk�s�z b�r başvuru yapılması hal�nde Ş�rket�m�z, söz konusu yanlış b�lg� ya da yetk�s�z 
başvuru kaynaklı taleplerden dolayı mesul�yet kabul etmemekted�r. 

 

Başvuru Tar�h�    :  

Başvuran Adı Soyadı  : 

İmza*     : 

 

Başvurunun Alındığı Tar�h  :  

Başvuruyu Alanın Adı Soyadı : 

İmza     : 


