KUZU EFFECT AVM VERİ BAŞVURU FORMU
Siz veri sahipleri tarafından 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVKK”) 11. ve
13’üncü maddeleri uyarınca yapılacak başvurularınızı en kısa zamanda, detaylı olarak
değerlendirebilmek ve çözümleyebilmek adına, işbu Başvuru Formu, veri sorumlusu sıfatıyla Kuzu
Toplu Konut İnşaat A.Ş. (“Kuzu Effect AVM”) tarafından hazırlanmıştır.
Bu kapsamdaki taleplerinizi işbu Başvuru Formu’nun doldurulması suretiyle aşağıda belirtilen
yöntemlerden birisiyle iletebilirsiniz.
1. KUZU EFFECT ALIŞVERİŞ MERKEZİ ZÜLFÜ TİGREL CAD. NO:1/A adresine, yazılı
olarak iadeli taahhütlü posta, noter vasıtası veya elden teslim yöntemiyle,
2. info@kuzueffectavm.com e-posta adresine gönderilecek bir e-posta ile,
1.
Kimlik ve İletişim Bilgileriniz
Başvurunuz ile ilgili gerekli araştırma ve değerlendirmelerin yapılabilmesi ve sonrasında sizinle
iletişime geçip kimliğinizi doğrulayabilmeniz için aşağıdaki alanları doğru ve eksiksiz bir biçimde
doldurmanız gerekmektedir:
Ad-Soyadı
TC Kimlik Numarası /
Pasaport Numarası
Adres
Telefon Numarası
E-posta Adresi
Yukarıda tarafımıza sunmuş olduğunuz kişisel verileriniz, münhasıran işbu Başvuru Formu’nun
değerlendirilebilmesi, sonuçlandırılabilmesi ve sizinle iletişime geçilebilmesi amacıyla
işlenmektedir.
Kuzu Effect AVM ile olan ilişkinize dair uygun olan seçeneği işaretleyerek mevcut ilişkinin devam
edip etmediğini de belirtiniz.
Müşteri

Kiracı

Çalışan

Diğer …………………………………..
(Belirtiniz)

2. Talep Konusu
Kişisel verilerinize ilişkin talebinizi aşağıda açıkça yazmanızı rica ederiz. Konuya ilişkin bilgi ve
belgeler başvuruya eklenmelidir.
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3.
Talebin Sonuçlandırılması
Niteliğine göre talebiniz, KVKK uyarınca bizlere ulaştığı tarihi takip eden “en kısa sürede ve en
geç otuz (30) gün içinde” cevaplandırılacaktır. Cevaplarımız ve değerlendirmelerimiz, işbu
Başvuru Formu’nda belirtilmiş olan seçiminize göre KVKK’nın 13. maddesi uyarınca yazılı veya
elektronik ortam vasıtasıyla tarafınıza iletilecektir. Başvuru sonucunun posta veya elektronik posta
yöntemlerinden biriyle iletilmesine ilişkin öncelikli bir tercihiniz varsa, lütfen aşağıda belirtiniz:
Başvuruma ilişkin sonucun e-posta adresime gönderilmesini istiyorum.
Başvuruma ilişkin sonucun posta aracılığı ile adresime gönderilmesini istiyorum.
KVKK uyarınca yapmış olduğum bilgi edinme başvurusunun, yukarıda belirttiğim talep/talepler
çerçevesinde değerlendirilerek sonuçlandırılmasını rica eder, işbu Başvuru Formunda tarafınıza
sağlamış olduğum bilgi ve belgelerin doğru, güncel ve şahsıma ait olduğunu, tarafınızca gerekli
görüldüğü takdirde kişisel veri sahibi olup olmadığımı tespit etmek için ilave bilgi ve belge talep
edilebileceğini kabul, beyan ve taahhüt ederim.
Başvuruda Bulunan İlgili Kişi (Veri Sahibi)
Adı Soyadı :
Başvuru Tarihi :
İmza :

Veri sahibi adına 3. kişiler tarafından yapılacak olan başvurularda, işbu Başvuru Formu ile
birlikte noterce onaylanmış özel vekâletnamenin, velayet/vesayet altında bulunan çocuklar adına
yapılacak başvurularda ise işbu Başvuru Formu ile birlikte velayet/vesayet ilişkisini tevsik edici
belgelerin bir suretinin tarafımıza gönderilmesi gerekmektedir.
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