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BİLGİLENDİRME 

İlgili Kişinin Başvuru Hakkı 

İlgili kişilerin, Kanun’un uygulanmasıyla ilgili taleplerini, öncelikle veri sorumlusuna iletmeleri zorunludur. 

İlgili kişilerin, sahip oldukları hakları kullanabilmeleri için öncelikle veri sorumlusuna başvurmaları 

zorunludur. Bu yol tüketilmeden Kurula şikayet yoluna gidilemez. Konunun yargıya intikal ettirilmesinden 

önce, veri sorumlusuna başvuru zorunluluğu bulunmamaktadır. Veri sorumlusuna doğrudan başvurma 

zorunluluğu, konunun Kurula iletilmesinden önce uyulması gereken bir zorunluluktur. 

Veri sorumlusuna yapılacak başvurular ıslak imzalı olarak ya da güvenli elektronik imzalanan belgeler ile 

kabul edilmektedir.  

İlgili Kişinin Şikayet Hakkı 

İlgili kişinin şikayet yoluna başvurabilmesi için ilk olarak veri sorumlusuna yapmış olduğu başvurunun 

reddedilmesi, verilen cevabın yetersiz bulunması veya 30 gün içinde başvuruya cevap verilmemiş olması 

gereklidir. İlgili kişilerin veri sorumlusuna başvurmadan doğrudan Kurula şikayet yoluna gitmesi mümkün 

değildir. Veri sorumlusu, devlet sırrı niteliğindeki bilgi ve belgeler hariç, talep edilen bilgi ve belgeleri, 

Kurula 15 gün içinde göndermek veya gerektiğinde yerinde inceleme yapılmasına imkan sağlamak 

zorundadır.     

Veri sorumlusu, ilgili kişiler tarafından yazılı olarak kendisine iletilen Kanun’un uygulanmasıyla ilgili 

talepleri, niteliklerine göre en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırır. İlgili kişinin başvurusuna 

yazılı olarak cevap verilecekse, on sayfaya kadar ücret alınmaz. On sayfanın üzerindeki her sayfa için 1 

Türk Lirası işlem ücreti alınır. Başvuruya cevabın CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi 

halinde talep edilebilecek ücret en fazla kayıt ortamının maliyeti kadar olur.  

Başvuruları; 

- FR.90 Kişisel Veri Sahibi Başvuru Formu’nu doldurarak ıslak imzalı şekilde Kalitesert Uluslararası 
Belgelendirme Denetim ve Dış Tic. Ltd. Şti. Mesnevi Cad. Dedekorkut Sok. No:1/5 Çankaya/ANKARA adresine 
kargo/posta/elden ulaştırarak, 
- FR.90 Kişisel Veri Sahibi Başvuru Formu’nu doldurarak güvenli elektronik imzalı şekilde 
kalitesert@hs03.kep.tr adresine göndererek yapabilirsiniz.              

Başvuru Sahibine Ait Bilgiler: 

Ad Soyad:                                                                                                                                   Başvuru Tarihi: 

TC Kimlik No: 

İletişim Telefonu:  

E-Posta Adresi: 

İletişim Adresi: 

Kişisel verilerinizin firmamızda bulunma nedenini belirtiniz. 

…………………………………………………………………………………………………………………………….. 

mailto:kalitesert@hs03.kep.tr
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Kişisel verilerinizle ilgili talebinizi belirtiniz. 

 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………..  

  

İşbu Kişisel Veri Sahibi Başvuru Formu’nda yer alan bilgilerin doğru ve güncel olduğunu beyan ve taahhüt ederim.                                                                                                                                                                                 

Ad Soyad:  

İmza: 

 

*Bu kısım Veri Sorumlusu (Kalitesert Sınav ve Belgelendirme Merkezi) tarafından doldurulacaktır.  

Değerlendirme Tarihi: 

Değerlendirme Sonucu: 

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

İlgili kişiye bilgi verilme şekli ve tarihi: 

 

 

 

 

Veri Sorumlusu 

Kaşe/İmza 


