BİYOTIP LABORATUVARI
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU BAŞVURU FORMU

1. VERİ SAHİBİNİN BAŞVURU HAKKI
6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 11. Maddesinde kişisel veri sahiplerine bazı haklar
tanımıştır. Bu haklara ilişkin olarak tarafımıza yapılacak olan başvuruların Kişisel Verilerin Korunması
Kanunu’nun 13’üncü maddesine uygun biçimde aşağıdaki bilgilerin doldurulması ve bu çerçevede
“yazılı” olarak Kurumumuza yapılacak başvurular, işbu formun çıktısı alınarak;



 Başvuru Sahibi’nin şahsen başvurusu
 Noter vasıtasıyla,
 KEP adresi ile başvuru

Kişisel veri sahibi, aşağıdaki bilgileri doldurmak ve kimliğini doğrulayıcı belgeleri de ek yapmak suretiyle
şahsen ya da posta yolu ile Biyotıp Laboratuvarı Fethiye Mah. İnceler Sok. No: 7/A Nilüfer / BURSA
adresine başvurabilecektir. Kişisel veri sahibinin başvurusunun daha hızlı cevaplanabilmesi için başvuru
zarfının üzerine “Kişisel Veri Bilgi Talebi” yazılması ricamızdır.

Tarafımıza yapılan başvurulara talebinizin bize ulaştığı tarihten itibaren en geç 30 gün içerisinde yazılı
veya elektronik ortamda dönüş yapılacaktır.

Başvuru Yöntemi

Başvurunun Yapılacağı Adres

Şahsen Başvuru

Biyotıp Laboratuvarı Fethiye Mah.
İnceler Sok. No: 7/A (Yüksek İhtisas
Hastanesi Ek Hizmet Binası aralığı)
Nilüfer / BURSA

Noter Vasıtasıyla

Biyotıp Laboratuvarı Fethiye Mah.
İnceler Sok. No: 7/A (Yüksek İhtisas
Hastanesi Ek Hizmet Binası aralığı)
Nilüfer / BURSA

KEP

biyotipsaglik@hes03.kep.tr

Başvuru Gönderiminde
Belirtilecek Bilgi

Tebligat Zarfının üzerine KVKK
Kapsamında Bilgi Talebi
yazılacaktır.
Bilgi Talebi

2. Başvuru Sahibi iletişim bilgileri:
İsim:
Soy isim:
TC Kimlik Numarası:
Telefon Numarası:
E-posta:
(Belirtmeniz halinde
size daha hızlı yanıt
verebileceğiz.)
Adres:

3. Başvuru Sahibi Talepleri
Talep Konusu
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

İşbu başvuru formu, Kurumumuz ile olan ilişkinizi tespit ederek, varsa, Kurumumuz tarafından işlenen kişisel
verilerinizi eksiksiz olarak belirleyerek, ilgili başvurunuza doğru ve kanuni süresinde cevap verilebilmesi için tanzim
edilmiştir. Hukuka aykırı ve haksız bir şekilde veri paylaşımından kaynaklanabilecek hukuki risklerin bertaraf edilmesi
ve özellikle kişisel verilerinizin güvenliğinin sağlanması amacıyla, kimlik ve yetki tespiti için Kurumumuz ek evrak ve
malumat (Nüfus cüzdanı veya sürücü belgesi sureti vb.) talep etme hakkını saklı tutar. Form kapsamında iletmekte
olduğunuz taleplerinize ilişkin bilgilerin doğru ve güncel olmaması ya da yetkisiz bir başvuru yapılması halinde
Kurumumuz, söz konusu yanlış bilgi ya da yetkisiz başvuru kaynaklı taleplerden dolayı mesuliyet kabul
etmemektedir.

Adı Soyadı

:

Başvuru Tarihi :
İmza

:

