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Veri Sahibi Başvuru Formu
GENEL AÇIKLAMALAR
ABB Elektrik Sanayi A.Ş., kişisel verilerinize büyük özen göstermekte ve kişisel verilerinizin ve haklarınızın
korunması için yürürlükteki veri koruma yasalarına tam olarak uymaktadır.
İşbu Başvuru Formu’nu doldurmadan önce, https://new.abb.com/tr/kisisel-verilerin-korunmasi adresinde
yer alan ABB Elektrik Sanayi A.Ş. (bundan sonra “ABB Türkiye” olarak anılacaktır) Kişisel Verilerin Korunması
ve İşlenmesi Politikası’nı okuyarak 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (bundan sonra “KVK
Kanunu” olarak anılacaktır) Madde 11’de belirtilen haklarınız ve ABB Türkiye’nin veri işleme faaliyeti
konusunda bilgi sahibi olabilirsiniz.

I.

VERİ SAHİBİNİN BAŞVURU HAKKI

KVK Kanunu’nda ilgili kişi olarak tanımlanan kişisel veri sahipleri (bundan sonra “Başvuru Sahibi” olarak
anılacaktır), KVK Kanunu’nun 11’inci maddesi uyarınca, Şirketimize başvurarak aşağıda yer alan konularda
talepte bulunabilir:
BAŞVURU HAKKININ KAPSAMI

1.
2.
3.
4.
5.

Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
Kişisel verilerinin işlenme amacı ve bunların amaca uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
Kişisel verilerinin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme,
Kişisel verilerinin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu
kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
6. KVK Kanunu ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini
gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerinin silinmesini, yok edilmesini veya
anonim hale getirilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinin aktarıldığını
üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
7. İşlenen verilerinin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhine bir
sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
8. Kişisel verilerinin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın
giderilmesini talep etme.

II.

VERİ SAHİPLERİ TARAFINDAN İZLENECEK BAŞVURU YÖNTEMİ

KVK Kanunu’nun 13’üncü maddesinin birinci fıkrası uyarınca; veri sorumlusu olan Şirketimize bu haklara ilişkin
olarak yapılacak başvuruların yazılı olarak veya Kişisel Verilerin Korunması Kurulu (bundan sonra “Kurul” olarak
anılacaktır) tarafından belirlenen diğer yöntemlerle tarafımıza iletilmesi gerekmektedir.
Bu çerçevede “yazılı” olarak Şirketimize yapılacak başvurular, işbu Başvuru Formunun çıktısı alınarak;




Başvuru Sahibi’nin şahsen başvurusu ile,
Noter vasıtasıyla, veya
Başvuru Sahibi’nce 5070 Sayılı Elektronik İmza Kanunu’nda tanımlı olan “güvenli elektronik imza” ile
imzalanarak Şirket kayıtlı elektronik posta adresine gönderilmek suretiyle,

tarafımıza iletilebilecektir.
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Aşağıda, yazılı başvuruların ne şekilde tarafımıza ulaştırılacağına ilişkin yazılı başvuru kanalları özelinde bilgiler
verilmektedir.
Başvuru Yöntemi

Başvurunun Yapılacağı Adres

Başvuru Gönderiminde
Belirtilecek Bilgi

Şahsen Başvuru
(Başvuru sahibinin bizzat gelerek
kimliğini ispatlayıcı belge ile
başvurması)

Organize Sanayi Bölgesi
2. Cadde No. 16
34775 Yukarı Dudullu, İstanbul

Zarfın üzerine “Kişisel Verilerin
Korunması Kanunu Kapsamında
Başvuru” yazılacaktır.

Noter vasıtasıyla tebligat

Organize Sanayi Bölgesi
2. Cadde No. 16
34775 Yukarı Dudullu, İstanbul

Tebligat zarfına “Kişisel Verilerin
Korunması Kanunu Kapsamında
Başvuru” yazılacaktır.

“Güvenli elektronik imza” ile
imzalanarak Kayıtlı Elektronik
Posta (KEP) Yoluyla

abb.iletisim@hs03.kep.tr

E-posta’nın konu kısmına “Kişisel
Verilerin Korunması Kanunu
Kapsamında Başvuru” yazılacaktır.

Ayrıca, Kurul’un belirleyeceği diğer yöntemler duyurulduktan sonra bu yöntemler üzerinden de başvuruların ne
şekilde alınacağı Şirketimizce duyurulacaktır.
Tarafımıza iletilmiş olan başvurularınız KVK Kanunu’nun 13’üncü maddesinin 2’nci fıkrası gereğince, talebin
niteliğine göre talebinizin bizlere ulaştığı tarihten itibaren 30 (otuz) gün içinde yanıtlandırılacaktır.
Yanıtlarımız ilgili KVK Kanunu’nun 13’üncü maddesi hükmü gereğince yazılı veya elektronik ortamdan tarafınıza
ulaştırılacaktır.
Şirketimizin on (10) sayfaya kadar olan yazılı cevapları ücretsiz olup, on (10) sayfayı geçen yazılı cevaplarda her
sayfa için 1,00 (bir) Türk Lirası işlem ücreti alınabilir. Başvuruya cevabın CD, flash bellek gibi bir kayıt
ortamında verilmesi halinde Kurul’ca öngörülen ücretler alınacaktır.
Bu formun ve talebinizin niteliğine göre sizlerden istenen bilgi ve belgelerin eksiksiz ve doğru olarak tarafımıza
sağlanması gerekmektedir. İstenilen bilgi ve belgelerin gereği gibi sağlanmaması durumunda Şirketimiz
tarafından talebinize istinaden yapılacak araştırmaların tam ve nitelikli şekilde yürütülmesinde aksaklıklar
yaşanabilecektir. Bu durumda Şirketimizin kanuni hakları saklıdır.
Kişisel verilerin sahibinden talimat aldığımızdan emin olmadıkça, ABB hiçbir kişisel veride değişiklik
yapmayacaktır.
Bu Başvuru Formunda iletmiş olduğunuz kişisel bilgileriniz, kişisel verilerinizin yönetimi ile ilgili isteğinizin
yerine getirilmesi için yasal gerekliliklere dayanılarak toplanmakta olup, bize gönderdiğiniz talebiniz ve talebe
ilişkin işlemlerin tamamlanması için kullanılacaktır.
Kişisel verilerinizin yukarıda belirtilen faaliyetler kapsamında ilgili diğer ABB Grup Şirketleri (bkz.
www.abb.com) ile Avrupa Birliği Model Hükümler çerçevesinde paylaşılması söz konusu olabilecektir.
KVK Kanunu 14. madde uyarınca, başvurunuzun reddedilmesi, verilen cevabın yetersiz bulunması veya
süresinde başvuruya cevap verilmemesi hallerinde Başvuru Sahibi, Şirketimizin cevabını öğrendiği tarihten
itibaren 30 (otuz) ve her halde başvuru tarihinden itibaren 60 (altmış) gün içinde Kurul’a şikayette bulunabilir.
Şirketimize başvuru gerçekleştirilmeden Kurul’a şikayet söz konusu olamayacaktır.
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BAŞVURU FORMU
I.

BAŞVURU SAHİBİ İLETİŞİM BİLGİLERİ:

Aşağıda belirtilen iletişim bilgileriniz, sizlerden başvurunuzla ilgili daha detaylı bilgi almak, sizleri inceleme
süreçlerimiz hakkında bilgilendirmek ve başvurunuzun sonuçlarını sizlere iletmek amacıyla talep edilmektedir.
Yapmış olduğunuz başvurunuzla ilgili “Başvuru Sahibi”ni tanımlayabilmemiz, talebinizin niteliğine göre
Şirketimiz içerisinde gerekli araştırmaları yapabilmemiz, başvurunuzun Şirketimiz tarafından
sonuçlandırılması ve sonuçların sizlere iletilmesinin teminini sağlamak amacıyla aşağıda yer alan bilgilerin
başvuruda bulunan veri sahibi tarafından tam ve gereği gibi iletilmesi gerekmektedir.
Başvuruda bulunan veri sahibinin;
İsim

:

Soy isim

:

T.C. Kimlik Numarası

:

Telefon Numarası

:

E-posta
(Belirtmeniz halinde size daha
hızlı yanıt verebileceğiz.)

:

Adres

:

II.

LÜTFEN ŞİRKETİMİZ İLE OLAN İLİŞKİNİZİ BELİRTİNİZ:
(Müşteri, iş ortağı, çalışan adayı, eski çalışan, üçüncü taraf firma çalışanı, hissedar, vb. gibi)

☐ Müşteri
☐ Ziyaretçi

☐ İş ortağı
☐ Diğer:

Şirketimiz içerisinde iletişimde olduğunuz Birim:

Konu:
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☐ Çalışan

☐ İş Başvurusu / Özgeçmiş Paylaşımı Yaptım
Tarih:

☐ Eski Çalışanım
Çalıştığım Yıllar:

☐ Üçüncü Kişi Firma Çalışanıyım
Lütfen çalıştığınız firma ve pozisyon bilgisini
belirtiniz.

☐ Diğer:

III.

LÜTFEN KVK KANUNU KAPSAMINDAKİ TALEBİNİZİ DETAYLI OLARAK BELİRTİNİZ:

Talepler. Lütfen taleplerinizi aşağıdaki tablo üzerinden belirtiniz.
Talep Konusu

Yasal Dayanak

☐ Talep No.1 - Şirketinizin hakkımda kişisel veri işleyip
işlemediğini öğrenmek istiyorum

KVK Kanunu
md. 11/1 (a)

☐ Talep No.2 - Şirketiniz kişisel verilerimi işliyor ise bu
veri işleme faaliyetleri hakkında bilgi talep ediyorum

KVK Kanunu
md. 11/1 (b)

☐ Talep No.3 - Kişisel verilerim işlenmişse bunların
işlenme amacını ve işlenme amacına uygun kullanılıp
kullanılmadığını öğrenmek istiyorum

KVK Kanunu
md. 11/1 (c)

☐ Talep No.4 - Eğer kişisel verilerim yurtiçinde veya
yurtdışında üçüncü kişilere aktarılıyor ise, bu üçüncü
kişileri bilmek istiyorum

KVK Kanunu
md. 11/1 (ç)

☐ Talep No.5 - Kişisel verilerimin eksik veya yanlış
işlendiğini düşünüyorum ve bunların düzeltilmesini
istiyorum

KVK Kanunu
md. 11/1 (d)

☐ Talep No.6 - Kişisel verilerimin KVK Kanunu ve ilgili
diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş
olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin
ortadan kalktığını düşünüyorum ve bu çerçevede
kişisel verilerim ile ilgili olarak şunların yapılmasını
istiyorum;

KVK Kanunu
md. 11/1 (e)

☐ Talep No.7 - Eksik ve yanlış işlendiğini düşündüğüm
kişisel verilerimin (Talep No.5’te belirtilen),
aktarıldığı üçüncü kişiler nezdinde de düzeltilmesini
istiyorum

KVK Kanunu
md. 11/1 (f)

Talebiniz

☐ Silinmesini
☐ Anonim hale
getirilmesini
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☐ Talep No.8 - Kişisel verilerimin KVK Kanunu ve ilgili
diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş
olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin
ortadan kalktığını düşünüyorum (Talep No.6’da
belirtilen) ve bu çerçevede kişisel verilerimin
aktarıldığı üçüncü kişiler nezdinde de şunların
yapılmasını istiyorum (Aşağıda ‘Açıklamalar’ bölümü
altında ek açıklamalarınızı yapınız)

KVK Kanunu
md. 11/1 (f)

☐ Talep No.9 - Şirketiniz tarafından işlenen kişisel
verilerimin münhasıran otomatik sistemler
vasıtasıyla analiz edildiğini ve bu analiz neticesinde
şahsım aleyhine bir sonuç doğduğunu
düşünüyorum. Bu sonuca itiraz ediyorum

KVK Kanunu
md. 11/1 (g)

☐ Talep No.10 - Kişisel verilerimin KVK Kanunu’na
aykırı işlenmesi nedeniyle zarara uğradım. Bu zararın
tazminini talep ediyorum. (Aşağıda ‘Açıklamalar’
bölümü altında ve Başvuru Formu ekinde zararınızı
ortaya koyan bilgi, belge ve kayıtları lütfen sununuz)

KVK Kanunu
md. 11/1 (h)

☐ Silinmesini
☐ Anonim hale
getirilmesini

Açıklamalar. Yukarıdaki taleplerinize ek açıklamalarınız varsa lütfen belirtiniz.

Ekler. Lütfen başvurunuza dayanak göstermek istediğiniz belge varsa belirtiniz ve işbu Başvuru Formu’na
ekleyiniz.

Yukarıda belirttiğim talepler doğrultusunda, Şirketinize yapmış olduğum başvurumun KVK Kanunu’nun 13.
maddesi uyarınca değerlendirilerek tarafıma bilgi verilmesini rica ederim.
İşbu başvuruda tarafınıza sağlamış olduğum bilgi ve belgelerimin doğru ve güncel olduğunu, Şirketinizin
başvurumu sonuçlandırabilmek adına ilave bilgi talep edebileceğini ve ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde
Kurul tarafından belirlenen ücreti ödemem gerekebileceği hususunda aydınlatıldığımı beyan ve taahhüt
ederim.
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IV.

LÜTFEN BAŞVURUNUZA VERECEĞİMİZ YANITIN TARAFINIZA BİLDİRİLME YÖNTEMİNİ SEÇİNİZ:


Adresime gönderilmesini istiyorum.



E-posta adresime gönderilmesini istiyorum. (E-posta yöntemini seçmeniz halinde size daha hızlı
yanıt verebileceğiz.)



Elden teslim almak istiyorum. (Vekaleten teslim alınması durumunda noter tasdikli vekaletname
veya yetki belgesi olması gerekmektedir.)

İşbu Başvuru Formu, Şirketimiz ile olan ilişkinizi tespit ederek, varsa, Şirketimiz 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
Şirketimiz ek evrak ve malumat (Nüfus cüzdanı veya sürücü belgesi sureti vb.) talep etme hakkını saklı tutar.
Başvuru Formu kapsamında iletmekte olduğunuz taleplerinize ilişkin bilgilerin doğru ve güncel olmaması ya da
yetkisiz bir başvuru yapılması halinde Şirketimiz, söz konusu yanlış bilgi ya da yetkisiz başvuru kaynaklı
taleplerden dolayı mesuliyet kabul etmemektedir. Hukuka aykırı, yanıltıcı veya yanlış başvurulardan doğan tüm
sorumluluk size aittir.
ABB Türkiye talebin sonuçlandırılması için ek bilgiye ihtiyaç duyması veya başvurunun veri sahibi tarafından
yapıldığının tevsik edilememesi durumunda, sizinle işbu Başvuru Formu’nda belirtilen veya ABB Türkiye
nezdinde bulunan iletişim bilgileriniz aracılığıyla iletişime geçilebilecektir.

Başvuru Sahibi (Kişisel Veri Sahibi) / Başkası Adına Başvuruda Bulunan Kişi 1
Adı Soyadı

:

Başvuru Tarihi

:

İmza

:

Başvuru Formunun doldurulması ile ilgili sorularınızı mesai gün ve saatleri içerisinde contact.center@tr.abb.com
e-posta adresine yazılı olarak başvurarak veya +90850 333 1 222 telefon numarasından bize ulaşarak,
iletebilirsiniz.

Lütfen başkası adına başvuruda bulunmaktaysanız, başvuru yapmaya yetkili olduğunuzu gösteren belgeleri (kişisel veri
sahibinin velisi/ vasisi olduğunu gösterir belge, vekaletname gibi) başvurunun ekinde gönderiniz. Bu belgelerin geçerli olarak
kabul edilmesi için yetkili makamlar tarafından düzenlenmiş veya onaylanmış olmaları aranmaktadır.
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