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1- Başvuru Hakkınıza İlişkin Genel Bilgilendirme  
 

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“6698 sayılı Kanun”) 11. maddesi uyarınca veri 
sahibi olarak Regnum Golf ve Turizm İşletmeleri A.Ş.’ye (“Şirket”) başvurarak aşağıda yer verilen taleplerde 
bulunabilirsiniz: 
 

• Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,  
• Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,  
• Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,  
• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,  
• Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, 
• 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde 

kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,  
• Yukarıda belirtilen 5. ve 6. talepler uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü 

kişilere bildirilmesini isteme,  
• İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi 

aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,  
• Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın 

giderilmesini talep etme, 
 

Şirketimiz 6698 sayılı Kanun’un 13. maddesine dayanarak başvurunuzu talebin niteliğine göre en kısa 
sürede ve en geç otuz (30) gün içinde sonuçlandıracaktır.  

 
 
2- Başvuru Yöntemi 

 
İşbu haklarınız kapsamındaki taleplerinizi 6698 sayılı Kanun’un 13. maddesi ile Veri Sorumlusuna 

Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’in 5. maddesi gereğince;  
(i)    Başvuru formu doldurulduktan sonra ıslak imzalı bir nüshasının bizzat elden veya noter aracılığı ile 
Çamlıca, Kısıklı Mah. Alemdağ Cad. No:60 Masaldan İş Merkez_ D Blok D:3-4 Üsküdar/İstanbul adresine 
iletilmesi, 
(ii)   Başvuru formu doldurulup 5070 Sayılı Elektronik İmza Kanunu kapsamındaki “güvenli elektronik 
imza”nızla imzalandıktan sonra güvenli elektronik imzalı formun doradopatimax@hs01.kep.tr  adresine 
kayıtlı elektronik posta ile gönderilmesi. 
(iii) Başvuru formu doldurulup mobil imza ya da ilgili kişi tarafından veri sorumlusuna daha önce bildirilen 
ve veri sorumlusunun sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak 
suretiyle kvkkbasvuru@regnumgolfcountry.com.tr e-mail adresine elektronik posta ile gönderilmesi. 
   
Kişisel veri sahipleri adına üçüncü kişilerin başvuru talebinde bulunabilmesi için veri sahibi tarafından 
başvuruda bulunacak kişi adına noter kanalıyla düzenlenmiş özel vekâletname bulunmalıdır. 
 
Şirketimiz, veri güvenliğinin sağlanması kapsamında, başvuruda bulunan kişinin başvuruya konu kişisel 
verinin sahibi olup olmadığını tespit etmek amacıyla bilgi talep edebilir. Şirketimiz ayrıca kişisel veri sahibinin 
başvurusunun talebe uygun bir biçimde sonuçlandırılmasını sağlamak adına, kişisel veri sahibine başvurusu 
ile ilgili soru yöneltebilir. Veri sahibinin başvurusunun; diğer kişilerin hak ve özgürlüklerini engelleme ihtimali 
olması, orantısız çaba gerektirmesi, bilginin kamuya açık bir bilgi olması gibi durumlarda, Şirketimiz 
tarafından gerekçesi açıklanarak talep reddedilebilecektir. 
 

mailto:doradopatimax@hs01.kep.tr
mailto:kvkkbasvuru@regnumgolfcountry.com.tr


 

 

REGNUM GOLF VE TURİZM İŞLETMELERİ A.Ş. 
VERİ SAHİBİ BAŞVURU FORMU 

DOK. NO YÜRÜRLÜK TARİHİ REVİZYON 
NO REVİZYON TARİHİ S. NO 

GOLF.KVKK.FR008 03.02.2020 0.00 --- 2 / 3 
 
 

2 
 

Taleplere ilişkin olarak herhangi bir ücret talep edilmemesi esas olmakla birlikte, Şirketimizin Kişisel Verileri 
Koruma Kurulu tarafından belirlenen ücret tarifesi üzerinden ücret talep etme hakkı saklıdır. 
 

3- Kimlik ve İletişim Bilgileriniz  
 

Lütfen sizinle iletişime geçebilmemiz ve kimliğinizi doğrulayabilmemiz adına aşağıdaki alanları 
doldurunuz.  
 

Ad-Soyadı :     
T.C. Kimlik Numarası / 
Diğer Ülke Vatandaşları için 
Pasaport Numarası veya 
Kimlik Numarası 

:     

Tebligata Esas Yerleşim 
Yeri Adresi / İş Yeri Adresi 

: 
  

  

Cep Telefonu :     
Telefon Numarası :     
Faks Numarası :     
E-posta Adresi :     
 
 
Lütfen Şirketimiz ile olan ilişkinizi belirtiniz. (Müşteri, iş ortağı, çalışan adayı, eski çalışan, üçüncü 
taraf firma çalışanı, hissedar gibi) 
 
 
☐  Müşteri 
☐  Ziyaretçi 

☐  İş ortağı 
☐  Diğer: 
……………………………………………………
……….. 

  

Şirketimiz içerisinde iletişimde olduğunuz 
Birim:………………….………………………………………………………… 
Konu: 
……………………………………..…………………………………….……………...…………
……………………………………… 

  

☐  Eski Çalışanım 
Çalıştığım Yıllar : 
…………………………………………. 
☐  Diğer: 
……………………………………………
……….. 

☐  İş Başvurusu / Özgeçmiş Paylaşımı Yaptım 
Tarih : 
……………………………………………………………
…….. 
☐  Üçüncü Kişi Firma Çalışanıyım 
Lütfen    çalıştığınız    firma    ve    pozisyon    
bilgisini belirtiniz 
……………………………………………………………
………………… 
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4- Lütfen KVK Kanunu kapsamındaki talebinizi detaylı olarak belirtiniz: 
  
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………… 
  
 

5- Lütfen başvurunuza vereceğimiz yanıtın tarafınıza bildirilme yöntemini seçiniz: 
 

☐ Adresime gönderilmesini istiyorum. 
☐ E-posta adresime gönderilmesini istiyorum. 
(E-posta yöntemini seçmeniz hâlinde size daha hızlı yanıt verebileceğiz.) 
☐ Elden teslim almak istiyorum. 
(Vekâleten teslim alınması durumunda noter tasdikli vekâletname veya yetki belgesi olması gerekmektedir.) 
  
 
Yukarıda belirttiğim talepler doğrultusunda, Şirketinize yapmış olduğum başvurumun 6698 sayılı Kanun’un 
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 Kişisel 
Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen ücreti ödemem gerekebileceği hususunda aydınlatıldığımı beyan 
ve taahhüt ederim.  
 
 
 
Başvuruda Bulunan İlgili Kişi (Veri Sahibi)  
Adı Soyadı  :  
Başvuru Tarihi   :  
İmza    : 


