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BARİLLA GIDA A.Ş. 

VERİ SAHİBİ BAŞVURU FORMU  

 

GENEL AÇIKLAMALAR  

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“Kanun”) 11. maddesi uyarınca veri sahibi 

olarak Barilla Gıda Anonim Şirketi’ne (“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 

ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini 

isteme, 

 Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, 

işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini 

veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin 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. 

 

Yukarıda belirtilen hakların kullanımı ile ilgili taleplerin yerine getirilebilmesi için aşağıdaki 

başvuru formunu  

 

- yazılı ve ıslak imzalı olarak iadeli taahhütlü mektupla veya noter kanalıyla İçerenköy 

Mahallesi, Askent Sokak, Koşifler İş Merkezi, No:3A Kat:6 34752 Ataşehir/İstanbul 

adresine veya  

 

- 5070 Sayılı Elektronik İmza Kanunu kapsamındaki güvenli elektronik imzanızla ya da 

mobil imzanızla ya da veri sorumlusuna daha önce bildirilen ve veri sorumlusunun 

sisteminde kayıtlı bulunan e-posta adresini kullanmak suretiyle kvkk.tr@barilla.com 

adresine iletilmesi gerekmektedir.  

 

Kişisel veri sahibi olarak sahip olduğunuz ve yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için 

yapacağınız ve kullanmayı talep ettiğiniz hakka ilişkin açıklamalarınızı içeren başvuruda; talep 

ettiğiniz hususun açık ve anlaşılır olması, talep ettiğiniz konunun şahsınız ile ilgili olması veya 

başkası adına hareket ediyor iseniz bu konuda özel olarak yetkili olmanız ve yetkinizi 
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belgelendirilmesi, ayrıca kimlik ve adres bilgilerini içermesi ve başvuruya kimliğinizi tevsik edici 

belgelerin eklenmesi gerekmektedir. Form 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. 

 

Söz konusu haklar, kişisel veri sahipleri tarafından yukarıda belirtilen yöntemlerle iletilmesi 

halinde 30 (otuz) gün içerisinde değerlendirilerek sonuçlandırılacaktır.  

 

Taleplere ilişkin olarak herhangi bir ücret talep edilmemesi esas olmakla birlikte, Şirket’in Kişisel 

Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen ücret tarifesi üzerinden ücret talep etme hakkı 

saklıdır. 

 

A. Başvuru Sahibi İletişim Bilgileri:  

 
Isim: 
 

 

 
Soyisim: 
 

 

T.C.Kimlik Numarası/Diğer Ülke 
Vatandaşları için Pasaport 
Numarası:  

 

 
Telefon Numarası: 
 

 

 
E-posta:  
 

 

 
Adres: 
 

 
 

 

B. Lütfen Şirketimiz ile olan ilişkinizi belirtiniz.  

(Müşteri, iş ortağı, çalışan, çalışan adayı, eski çalışan, üçüncü kişi firma çalışanı, hissedar vb. ) 

☐Müşteri      ☐ Ziyaretçi  

☐İş ortağı                                      ☐ Çalişan adayı 

☐ Eski Çalışan                                              ☐ Üçüncü Kişi Firma Çalışanı 

☐ Hissedar                                                    ☐ Çalışan 
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☐ Diğer                                             

Şirketimiz içerisinde iletişimde olduğunuz 

Birim:………………………………………………………………………………. 

Konu:………………………………………………………………………………. 

  

☐ Eski Çalışanım                                                       ☐Üçüncü Kişi Firma Çalışanıyım.  

Çalıştığım Yıllar:…………………………                     (Lütfen Çalıştığınız firma ve pozisyon                

                                                                                    Bilgisini belirtiniz.)  
 

☐İş Başvurusu/Özgeçmiş Paylaşımı Yaptım 

Tarih: ___________   

 

C.  Talep Konusu  

Lütfen Kanun kapsamındaki isteminizi detaylı olarak belirtiniz. Talebinize ilişkin bilgi ve belgeler 

başvurunuza eklenmelidir. Bu kapsamda, Talebinizi yazarken Şirketimiz içerisinde temas etmiş 

olduğunuz departmanları belirtebilirseniz size daha hızlı destek olabiliriz. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

D. 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.)  
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☐Elden teslim almak istiyorum. (Vekâleten teslim alınması durumunda noter tasdikli 

vekâletname veya yetki belgesi olması gerekmektedir.)  

E. Başvuru Sahibinin Beyanı  

Yukarıda belirttiğim talepler doğrultusunda, Şirketinize yapmış olduğum başvurumun Kanun’un 

13’üncü 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 ve belge talep edebileceğini ve 

ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen ücreti 

ödemem gerekebileceği hususunda aydınlatıldığımı beyan ve taahhüt ederim. 

 

Başvuru Sahibi (Kişisel Veri Sahibi) 

Adı Soyadı:  

Başvuru Tarihi:  

İmza: 


