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KVKK Başvuru Formu

Kişi Bilgileri
Ad ve Soyadı
TCKN/YKN
Cep Telefonu
E-posta
Tebligat Adresi

Bankamızla İlişki Bilgileri (Lütfen Bankamızla bağlantınıza uygun şıkkı seçiniz.)
Bankanızın müşterisiyim
Bankanızın tedarikçisi/tedarikçisinin çalışanıyım
Bankanızın ürün/hizmetlerine başvurdum
Bankanıza iş başvurusunda bulundum/iş görüşmesi yaptım
Bankanızın eski çalışanıyım
Diğer:
Başvurunun İçeriği (Lütfen talebinizi aşağıdaki bölümde açıklayınız.)
Lütfen talebinize ilişkin detayları aşağıdaki bölümde belirtiniz. Varsa uygun göreceğiniz bilgi ve belgeleri iletmeniz,
başvurunuzun hızlı ve doğru bir şekilde yanıtlanabilmesi bakımından önemlidir.
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KVKK Başvuru Formu

Başvuru Formu Konusunda Bilgilendirme
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (Kanun) ile verileri işlenen gerçek kişilere (bundan böyle “ilgili kişi”
olarak ifade edilecektir.) tanınan çeşitli haklar bulunmaktadır. İlgili kişiler, veri sorumlularına yazılı olarak veya
Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından belirlenecek yöntemlerle başvurarak, Kanun’da sayılan haklarını
kullanabilirler. Bu form, Kanundan kaynaklanan haklarınızı kullanabilmeniz amacıyla hazırlanmıştır. Formun tam
ve doğru olarak doldurulması, talebinizin doğru bir şekilde anlaşılarak en kısa sürede yanıtlanabilmesi
bakımından önemlidir. İşbu form kapsamında vermiş olduğunuz kişisel verileriniz, Bankamız tarafından
başvurunuzun doğru bir şekilde işleme alınıp yanıtlanabilmesi amacıyla işlenecektir. Bankamız, bu başvurunuz
kapsamında, kimliğinizin ve iletişim bilgilerinizin doğrulanması, başvurunuzun içeriğine bağlı olarak, gerekli
araştırma ve incelemelerin yapılarak sonuca kavuşturulabilmesi için ek bilgi ve belge talebinde bulunabilir.
Banka, bu form dahil olmak üzere form kapsamında aktaracağınız bilgi ve belgeleri, Bankacılık Düzenleme ve
Denetleme Kurumu’nun konuyla ilgili düzenlemeleri uyarınca on yıl süreyle saklayacaktır. Bu başvurunuz
kapsamındaki bilgilerin aktarımı, Bankacılık Kanunu’nun 73’üncü maddesi çerçevesinde ele alınmaktadır.
Kişisel verilerin korunması ile ilgili daha detaylı bilgilere Bankamızın web sayfasından ulaşabilirsiniz.
(www.destekbank.com)
Başvurunuzu Nasıl ve Nereye Yapabilirsiniz?
Bu formu doldurup imzaladıktan sonra, aşağıdaki kanallardan Bankamıza ulaştırabilirsiniz.
•
•

Yazılı başvurular için formu Destek Yatırım Bankası’nın Genel Müdürlük adresine (Ferko Signature Kat:26
Büyükdere Cad. No:175 Şişli 34394 İstanbul) adresine gönderebilirsiniz.
Elektronik ortamdaki başvurularınız için formu kvkk@destekbank.com adresine e-posta olarak
gönderebilirsiniz.

Başvurunuzun eksiksiz olması durumunda, Bankamız tarafından alındığı tarihten sonra en kısa sürede ve en geç
30 gün içinde başvurunuz incelenerek, sonucu hakkında, formda belirttiğiniz iletişim kanalları üzerinden, yazılı
veya elektronik ortamda tarafınıza bilgi verilecektir. Banka, kimliğinizi doğrulayabilmek veya talebinizi
sonuçlandırabilmek için ek bilgi/belge talebinde bulunabilir.
Başvuru Sahibi Adı Soyadı

:

Başvuru Tarihi

:

İmza

:

