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Sepiciler Çaybaşı Deri San. Tic. A.Ş.  

(“SEPİCİLER”) 

VERİ SORUMLUSUNA BAŞVURU FORMU 
 

1. Başvuruda bulunan veri sahibinin; 

 

• Adı ve Soyadı*:     _____________________________ 

• T.C. Kimlik Numarası*:    _____________________________ 

• Telefon Numarası ve Faks Numarası*:  _____________________________ 

• Elektronik Posta Adresi*:    _____________________________ 

• Yerleşim Yeri veya İşyeri Adresi*:  _____________________________ 

 

2. Lütfen SEPİCİLER ile olan ilişkinizi belirtiniz. 

 

 Tedarikçi  Tedarikçi Yetkilisi  Ürün veya Hizmet alan 
Kişi 
 

 Mevcut Çalışan  Eski Çalışan  Çalışan Adayı 
 

   Diğer (Lütfen belirtiniz) ____________________________________________ 
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3. Lütfen kişisel verilerinizle ilgili talebinizi detaylı olarak açıklayınız ve talebinizin 

konusuna ilişkin bilgi ve belgeleri başvurunuza ekleyiniz.* 

 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

 

İşbu Veri Sorumlusuna Başvuru Formu’nu doldurarak imzalı suretini aşağıdaki yöntemlerden 

herhangi birisi ile tarafımıza iletebilirsiniz: 

 

• Mustafa Kemal Atatürk Mah. Aydın Cad. No:110 Torbalı / İZMİR adresine 

kimlik teyidinizin yapılması sağlanarak bizzat ileterek, 

• sepicilercaybasi@hs03.kep.tr posta adresine iletmek suretiyle, 

• Güvenli elektronik imza veya mobil imza ile kvkk@sepici.com.tr posta adresine 

iletmek suretiyle, 

• Kimlik teyidinizin yapılması sağlanarak, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması 

Kanunu ve ilgili mevzuatta yer alan diğer usuller ile. 

 

İşbu Veri Sorumlusuna Başvuru Formu, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve 

Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de yer alan usul ve esaslar 

doğrultusunda, SEPİCİLER ile olan ilişkinizin tespit edilmesi ve kişisel verileriniz ile ilgili 

olarak yapmış olduğunuz talebinize doğru ve süresinde cevap verilebilmesi için 

hazırlanmıştır. SEPİCİLER’in, hukuka aykırı bir şekilde veri paylaşımını engelleyebilmek 

adına, kimlik ve yetki tespiti için işbu Veri Sorumlusuna Başvuru Formu’nda yer alan bilgiler 

dışında ek bilgi ve evrak talep etme hakkı saklıdır. Talebinizde yer alan bilgilerin 
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doğruluğundan ve güncelliğinden ve yetkisiz başvurulardan SEPİCİLER sorumlu değildir. 

Yapmış olduğunuz başvurunuzun SEPİCİLER’den kaynaklanmayan sebepler ile 

SEPİCİLER’e ulaşmaması halinde SEPİCİLER’in herhangi bir sorumluluğu 

bulunmamaktadır. 

 

Başvuru Tarihi   : 

Başvuranın Adı ve Soyadı  : 

İmza*     : 

 

 

Başvurunun Alındığı Tarih  : 

Başvuruyu Alanın Adı ve Soyadı : 

İmza     : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* İşaretli alanların doldurulması, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’in 5. 

maddesi uyarınca zorunlu olup başvurunuza bu alanların boş olması halinde başvurunuz işleme 

alınmayacaktır. 


