KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA KANUNU
VERİ SAHİBİ BAŞVURUFORMU

1. GENEL
Sizverisahipleritarafından6698sayılıKişiselVerilerinKorunmasıKanunu’nun(“KVKK”)
11.
1
ve13’üncümaddeleri
uyarıncayapılacakbaşvurularıivedilikle,etkinvekapsamlıbirşekilde
değerlendirebilmek ve çözümleyebilmek adına, işbu BaşvuruFormu 2, veri sorumlusu sıfatıyla
Gülistan Sağlık Eğitim İnşaat Turizm Hizmetleri A.Ş.(bundan böyle “Özel İlgi Hastanesi”veya
“Hastane” olarak ifade edilecektir)tarafından hazırlanmıştır.
2. BAŞVURU YOLU
Sizverisahipleri,KVKK’nın11.ve 13.maddeleriuyarınca;verisorumlususıfatıtaşıyan
KVKK’nınuygulanmasıyla
ilgili
talepleriniziyazılıolarakişbuformun
suretiyleveyaKurulun belirleyeceğidiğeryöntemlerle:

Hastanemize,
doldurulması

•

İşbuverisahibibaşvuruformununimzalıbirkopyasını“Mareşal Fevzi Çakmak Mah. Soğanlı
Cad. No:77 Güngörenİstanbul”adresineşahsen başvurarak,

•

İşbuverisahibibaşvuruformununimzalıbirkopyasını“Mareşal Fevzi Çakmak Mah. Soğanlı
Cad. No:77 Güngörenİstanbul”adresineiadeli taahhütlü mektupyoluyla,

• İşbuverisahibibaşvuruformununimzalıbirkopyasınıgulistansaglik@hs05.kep.tr
e-postaadresine elektronik imzalı olarak,iletebilirsiniz.
3. VERİ SAHİBİNEİLİŞKİN BİLGİLER
KVKK’nınilgilimaddesiuyarıncayapacağınızbaşvurunuzlailgiliolarak,sizleritanıyabilmemizvehastan
etarafındangerekliaraştırma,değerlendirmeveçözümlemeleriyapabilmemizamacıyla
aşağıdaki
bilgileri eksiksizşekildedoldurmanızı rica ederiz:
Ad veSoyad*
T.CKimlik Numarası*
Adres*
hastanenin
veri
hakkındadetaylıbilgiiçin,www.ilgihastanesi.comadresindeyeralanKişiselVerilerinİşlenmesi
KorunmasıPolitikasınıinceleyebilirsiniz.
1KVKK’nın11.ve13.maddelerindebelirtilenhaklarınızıöğrenmekve

2BaşvuruFormunundoldurulmasıileilgilisorularınızolmasıhalinde[0212

işlemepolitikası
ve

506

05

66]telefonnumarasıveinfo@ilgihastanesi.come-postaadresivasıtasıylabizlereulaşabilirsiniz.
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Telefon Numarası*
E-postaAdresi*
Faks Numarası (isteğebağlı)
*Doldurulmasızorunlualanlar.

Yukarıdatarafımızasunmuş olduğunuzkişisel verileriniz, işbu formun değerlendirilebilmesi,
sonuçlandırılabilmesi vesizinleiletişimegeçilebilmesi amacıyla alınmaktavebaşka amaçlarla veri
işlemeyekonu olmamaktadır.
Hastanemizileolan ilişkinizedairuygun olanseçeneği işaretleyerek, mevcut ilişkinin hâlendevam edip
etmediğini aşağıdaki boşluktabelirtiniz.

Müşteri

Çalışan Adayı

İş Ortağı

Çalışan

Ziyaretçi

Diğer (

)

4. VERİ SAHİBİNİN TALEPLERİ
Verisahibiolarak,KVKK’nın11.ve13.maddelerikapsamındabilgisahibiolmakistediğinizdurum/duruml
ariçin lütfen aşağıdayerverilen listedeki ilgili kutucuğu işaretleyiniz.
TALEBİNİZ
1. Kişisel verilerimin
hastanetarafından işlenip
işlenmediğini öğrenmek
istiyorum.

GEREKEN BİLGİ/BELGE
Özel birveri türünedairbilgi almak istiyorsanızlütfen
belirtiniz.
……………………………………………………
……………………………………………………

2. Hastane tarafından kişisel Özel birveri türünedairbilgi almak istiyorsanız
verilerimin hangi amaçla
lütfen belirtiniz.
işlendiğini öğrenmek
……………………………………………………
istiyorum.
……………………………………………………

SEÇİMİNİZ
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3. Hastane tarafından kişisel Özel birveri türünedairbilgi almak istiyorsanızlütfen
verilerimin amacınauygun belirtiniz.
kullanılıp kullanılmadığını
……………………………………………………
öğrenmek istiyorum.
……………………………………………………
4. Eğerkişisel
verilerimyurtiçindeveyayurt
dışındaüçüncü kişilere
aktarılıyorsa, aktarılan
üçüncü kişileri bilmek
istiyorum.

Özel birveri türünedairbilgi almak istiyorsanızlütfen
belirtiniz.

5. Kişisel verilerimin
eksikveyayanlış işlendiği
düşünüyorum vebunların
düzeltilmesiniistiyorum.

Eksik veyanlış işlendiğini düşündüğünüzbilgilerivebu
bilgilerin doğrusunun nasıl olması gerektiğinilütfen
belirtiniz.

……………………………………………………
……………………………………………………

……………………………………………………
……………………………………………………

6. Eksik/yanlış
işlendiğinidüşündüğüm
kişisel verilerimin
aktarıldığı üçüncü
kişilernezdindede
düzeltilmesiniistiyorum.

Eksik veyanlış işlendiğini düşündüğünüzbilgileri
vebu bilgilerin doğrusunun nasıl olması
gerektiğinilütfen belirtiniz.

7. Kişisel
verileriminişlenmelerini
gerektiren sebeplerin
ortadan kalkması nedeniyle
silinmesini/yok edilmesini
istiyorum. 3

Bu talebinizekonu verilerin hangi verilerolduğunu
ve aleyhinizeolduğunu düşündüğünüzsonucun ne
olduğunu belirtiniz, bu hususlarailişkin tevsik edici
bilgi vebelgelerelütfenForm ekindeyerveriniz.

……………………………………………………
……………………………………………………

……………………………………………………
……………………………………………………

8. Kişisel
verileriminişlenmelerini
gerektiren sebeplerin
ortadan kalkması
nedeniyle aktarıldıkları
üçüncü kişilernezdindede
silinmesini/yok edilmesini
istiyorum.4
3 KVKK’nın
4 KVKK’nın

Bu talebiniz, kişisel
bilgilerinizinyalnızcabirkısmınailişkin isebunların
hangi verilerolduğunu vebu talebinizin gerekçesini
tevsik edici bilgi ve belgelerlebirliktebelirtiniz, bu
hususlarailişkin tevsik edici bilgi vebelgelerelütfen
Formekindeyerveriniz.
……………………………………………………
……………………………………………………

7/3 maddesi uyarınca, çıkacak yönetmelikle öngörülecek usul ve esaslar saklıdır.
7/3 maddesi uyarınca, çıkacak yönetmelikle öngörülecek usul ve esaslar saklıdır.

KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA KANUNU
VERİ SAHİBİ BAŞVURUFORMU
9. Hastanetarafından işlenen
kişisel verilerimin
münhasıran otomatik
sistemler vasıtasıylaanaliz
edildiğini vebu analiz
neticesindeşahsım
aleyhinebirsonuç
doğduğunu düşünüyorum.
Bu sonucaitirazediyorum.

Bu talebinizin gerekçesini vebilgi
almatalebinizeilişkin durumun sonucunu belirtiniz,
bu hususlara ilişkin tevsik edici bilgi
vebelgelerelütfenForm ekindeyerveriniz.

10. Kişisel
verileriminkanunaaykırı
işlenmesi
nedeniyleuğradığım zararın
tazminini talep ediyorum.

Bu talebinizin gerekçesini
veuğradığınızıdüşündüğünüz zararı aşağıdaki
boşluktabelirtiniz; bu hususlarailişkin tevsik edici
bilgi vebelgelere (Kişisel Verilerin Korunması
Kurulu veya mahkemekararları)lütfen Form
ekindeyerveriniz.

……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………

……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………

Verisahibiadına3.kişiler
tarafındanyapılacakolanbaşvurularda,işbuformile
birlikte
noterce
onaylanmışvekâletnamenin,velayet/vesayetaltında bulunançocuklar adınayapılacak başvurularda
ise işbu form ile birlikte velayet/vesayet ilişkisini tevsik edici belgelerin bir suretinin
tarafımızagönderilmesi gerekmektedir.
Kişisel verilerinizin güvenliğini sağlamak amacıyla, bilgi edinme başvurunuzun
hastanemizeulaştığıtarihtenitibarenyedi(7)
iş
günüiçinde,hastanemiz,verisahibiolduğunuzu
teyitetmekamacıylasizinleiletişimegeçebilecek,buhusustasizlerdenbazıbilgivebelgeler
talepedebilecektir.Bukapsamdatarafımızasağlamışolduğunuzbilgivebelgeler,verisahibiolduğunuzu
n teyit edilmesini müteakip derhal imha edilecektir.5
Talepedilenbilgivebelgelerineksikolmasıdurumunda,talebimizüzerinebilgivebelgelerin
tamamlanarak tarafımıza iletilmesi gerekmektedir. Bilgi ve belgeler tarafımıza tam olarak iletilene
kadar talebinsonuçlandırılmasına ilişkinKVKKmadde 13/2’de belirtilenotuz(30) iş günü günlük
süreaskıya alınacaktır.
5 KVKK’nın

7/3 maddesi uyarınca, çıkacak yönetmelikle öngörülecek usul ve esaslar saklıdır.
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5. VERİ SAHİBİNİN TALEBİNİN SONUÇLANDIRILMASI
Niteliğinegöretalebiniz,KVKKuyarıncabizlereulaştığıtarihtenitibaren, enkısasürede veen geç otuz
(30) gün içinde cevaplandırılacaktır. Cevaplarımız ve değerlendirmelerimiz, işbu
başvuruformundakiseçiminize
göre
KVKK’nın13.maddesiuyarıncayazılıveyaelektronik
ortamvasıtasıylatarafınızailetilecektir.Başvurusonucununposta,elektronikpostaveyafaksyöntemlerind
en biriyleiletilmesineilişkin birtercihinizvarsa, lütfen aşağıdabelirtiniz:
Başvurumailişkin sonucun e-posta adresimegönderilmesini istiyorum.
Başvurumailişkin sonucun posta aracılığı ilegönderilmesini istiyorum.
Başvurumailişkin sonucun faksyolu ilegönderilmesini istiyorum.

Taleplerinizhastanetarafındanücretsizsonuçlandırılacakolup,cevaplamasürecinin
birmaliyetdoğurmasıhalinde,ilgilimevzuatçerçevesinde
belirlenentutarlarda
edilebilecektir.

ayrıca
ücrettalep

6. VERİ SAHİBİ BEYANI
KVKKuyarıncayapmışolduğumbilgiedinme
başvurusunun,yukarıda
belirttiğimtalep/talepler
çerçevesindedeğerlendirilereksonuçlandırılmasınıricaeder,işbubaşvuruda tarafınıza sağlamış
olduğumbilgive belgelerindoğru,güncelve şahsıma aitolduğunukabul,beyanve taahhüt ederim.

Veri Sahibi
Adı Soyadı
Başvuru Tarihi
İmza

