İLGİLİ KİŞİLER İÇİN KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI BAŞVURU FORMU
ÖN BİLGİLENDİRME:
I-

Başvuru Ön Koşulları

İlgili Kişilerin 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamındaki haklarını
kullanmak üzere başvuruda bulunabilmesi için Ipsos Araştırma ve Danışmanlık Hizmetleri
Anonim Şirketinin (Ipsos Türkiye) kişisel verileriniz bakımından veri sorumlusu olması
gerekmektedir.
Ipsos Türkiye kişisel verilerinizin işleme amaç ve vasıtalarını belirlemiyorsa, kişisel
verilerinizin işlendiği veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu
değilse, başvurularınızın bu şartları taşıyan asıl veri sorumlusuna yöneltilmesi
gerekmektedir.
Başvuruların TÜRKÇE yapılması zorunludur.
II-

Başvuru Kanalları

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamındaki haklarınızı kullanmadan
önce bizimle DPO.Turkey@Ipsos.com adresi üzerinden temasa geçerek ön bilgi
alabilirsiniz. ANCAK BAŞVURUNUZUN KANUN KAPSAMINDA GEÇERLİ SAYILMASI
İÇİN AŞAĞIDAKİ KANALLARDAN YAPILMASI GEREKMEKTEDİR.
Yazılı olarak

Islak imzalı olmalı, işbu başvuru formu ile aşağıda
belirtilen bilgi ve belgeleri ihtiva etmelidir.
Yazılı başvurular aşağıdaki adrese iletilir.
Centrum Plaza A Blok Aydınevler Sanayi Cad. No:3 Kat:6
34854 Küçükyalı-İstanbul

Güvenli elektronik imza ile işbu başvuru formu ile aşağıda belirtilen bilgi ve
imzalayarak KEP yoluyla
belgeleri ihtiva etmelidir.
Aşağıdaki KEP adresine iletilir.
ipsosarastirma@hs02.kep.tr
Ipsos’un
daha
sonra Bu yöntemler web sayfasından duyurulacaktır.
duyurabileceği yöntemler
ile
Vekaleten
yapılacak İşbu başvuru formu ile aşağıda belirtilen bilgi ve
başvurular
için
Noter belgeleri ihtiva etmelidir.
vasıtasıyla keşide edilecek İhtarnameler aşağıdaki adrese iletilir.
ihtarname ile.

Centrum Plaza A Blok Aydınevler Sanayi Cad. No:3 Kat:6
34854 Küçükyalı-İstanbul

III-

Başvuru Hakkının Kullanılamayacağı Haller

Aşağıdaki hallerde başvuru hakkının kullanılması mümkün değildir:
-

-

-

Kişisel verilerin resmi istatistik ile anonim hâle getirilmek suretiyle araştırma,
planlama ve istatistik gibi amaçlarla işlenmesi.
Kişisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini,
ekonomik güvenliği, özel hayatın gizliliğini veya kişilik haklarını ihlal etmemek ya
da suç teşkil etmemek kaydıyla, sanat, tarih, edebiyat veya bilimsel amaçlarla ya
da ifade özgürlüğü kapsamında işlenmesi.
Kişisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini
veya ekonomik güvenliği sağlamaya yönelik olarak kanunla görev ve yetki verilmiş
kamu kurum ve kuruluşları tarafından yürütülen önleyici, koruyucu ve istihbari
faaliyetler kapsamında işlenmesi.
Kişisel verilerin soruşturma, kovuşturma, yargılama veya infaz işlemlerine ilişkin
olarak yargı makamları veya infaz mercileri tarafından işlenmesi.

Aşağıdaki hallerde zararın giderilmesini talep etme hakkı hariç başvuru hakkı
kullanılamaz.
- Kişisel veri işlemenin suç işlenmesinin önlenmesi veya suç soruşturması için
gerekli olması.
- İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş kişisel verilerin işlenmesi.
- Kişisel veri işlemenin kanunun verdiği yetkiye dayanılarak görevli ve yetkili kamu
kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarınca, denetleme
veya düzenleme görevlerinin yürütülmesi ile disiplin soruşturma veya kovuşturması için
gerekli olması.
- Kişisel veri işlemenin bütçe, vergi ve mali konulara ilişkin olarak Devletin ekonomik
ve mali çıkarlarının korunması için gerekli olması.
Başvuru Ücreti

IV-

Prensip olarak İlgili Kişinin talebinin ücretsiz olarak sonuçlandırılması esastır.
İlgili Kişinin başvurusuna 10 sayfaya kadar verilecek yazılı cevaplar için ücret
alınmaz.

-

Bununla birlikte talebin sonuçlandırılması için gerçekleştirilmesi gereken iş ve
işlemler bir maliyeti gerektiriyor ise, yazılı cevaplarda 10 sayfanın üzerindeki
her sayfa için 1 Türk lirası işlem ücreti alınabilecektir.

-

Yazılı olmayan, CD, flash bellek gibi kayıt ortamlarında verilen cevaplarda ise
talep edilebilecek ücret kullanılan kayıt ortamının maliyetini geçmeyecek
şekilde belirlenir.

-

Başvurunun Ipsos Türkiye’nin hatasından kaynaklandığı anlaşılırsa bu madde
kapsamında İlgili Kişiden alınmış ücret iade edilir.

V-

Başvurularınızın Yanıtlanması

Başvurularınıza, ilettiğiniz tebligata esas adresinize yazılı olarak yahut bildirdiğiniz eposta adresinize gönderilecek elektronik posta ile gerekçeli şekilde yanıt verilecektir.
Başvurunuzda yer alan talepleriniz niteliğine göre en kısa sürede ve en geç
başvurunuzun bize ulaştığı tarihten itibaren 30 (otuz) gün içinde sonuçlandırır.
VI-

Başvuru Formu Hakkında

Aşağıda yer alan başvuru formu tamamen başvurularınızı 6698 Sayılı Kişisel Verilerin
Korunması Kanunu’na (KVKK) uygun, doğru ve tam gerçekleştirebilmenize yardımcı
olmak ve size kolaylık sağlamak amacıyla hazırlanmıştır.
Bu form kullanılsın kullanılmasın, başvurularınızın aşağıda yer verilen tüm bilgi ve
belgeleri içermesi zorunlu olup, eksiklik olması halinde başvurularınızın
değerlendirmeye alınması mümkün olmayacaktır. Bu hallerde başvurunuzun ulaştığı
tarihten itibaren en geç 30 (otuz) işgünü içinde size bilgilendirme yapılır.
Başvurularınız, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5/2 Maddesi kapsamında;
hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilebilmesi, haklarımızın tesisi, kullanılması
veya korunması için zorunlu olduğu ölçüde tüm belge ve bilgileri ile birlikte en az
2 yıl boyunca kayıtlarımızda tutulacaktır.

BAŞVURU FORMU:
I-

KİMLİK BİLGİLERİ

İlgili Kişinin İsmi - Soy İsmi

Yazınız

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları
için T.C. kimlik numarası ve geçerli
kimlik belgesinin fotokopisi

Yükleyiniz

Yabancılar için uyruğu, pasaport
numarası
veya
varsa
kimlik
numarası

Yazınız

İlgili Kişinin Ipsos Türkiye ile ilişkisi

Yazınız

(ör: araştırma katılımcısı, müşteri çalışanı,
gerçek kişi tedarikçi, ziyaretçi, eski çalışan
vb.)

II-

İLETİŞİM BİLGİLERİ

Tebligata esas yerleşim yeri veya iş
yeri adresi

Yazınız

Varsa bildirime esas elektronik posta
adresi, telefon ve faks numarası

Yazınız

III-

TALEBİNİZİN KONUSU

Form kullanıyorsanız işaretleyiniz, kullanmıyorsanız aşağıdakilerden hangisi başvurunuz
için geçerli ise, başvurunuzun “konu” kısmında mutlaka belirtiniz. Başvurunuzun birden
fazla konu içermesi mümkündür.
Seçiniz
Kişisel verinizin işlenip işlenmediğini öğrenme
Kişisel veriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme
Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp
kullanılmadığını öğrenme
Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme
Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış̧ işlenmiş̧ olması hâlinde bunların düzeltilmesini
isteme
Kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme*
*Yasa uyarınca bu talebinizin karşılanabilmesi için kişisel verilerinizin işlenmesini gerektiren
sebeplerin ortadan kalkmış olması gerekir.

Kişisel verilerinizin düzeltilmesi, silinmesi veya yok edilmesi taleplerinizin kabul
edilmesi halinde, bu işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere
bildirilmesini isteme
İşlenen kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz
edilmesi söz konusu ise ve bu analiz neticesinde aleyhinize bir sonuç ortaya çıkmış
ise, buna itiraz etme
Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız
hâlinde zararın giderilmesini talep etme

IV-

KONUYA İLİŞKİN BİLGİ VE BELGELER

Başvuru ve taleplerinizi tam olarak değerlendirebilmek, size doğru bir geri bildirimde
bulunabilmek ve taleplerinizi karşılayabilmek için talebinizin konusu ile ilgili olabilecek her
türlü ayrıntıyı ve belgeyi başvurunuza eklemeyi unutmayınız.
KONUYA İLİŞKİN AYRINTILAR
Yazınız

VARSA BAŞVURUYA EKLENEN BELGELERİN NE OLDUĞU

Başvuru Sahibi İlgili Kişi
Adı Soyadı:
Başvuru Tarihi:
İmza:

