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6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA  

BAŞVURU FORMU  

 

Biruni Laboratuvarı Kişisel Verilere Dair Aydınlatma Bildirimi kapsamında, Biruni Laboratuvarı’na Kişisel 

Verilerin Korunması Kanunu'nun 11. maddesi çerçevesinde yapacağınız başvurular için işbu formun Biruni 

Laboratuvarı’na iletilmesi gerekmektedir.  

 

Bu çerçevede başvuru yapılmasına ilişkin yönlendirmeleri aşağıda bulabilirsiniz;  

  

1) Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun 11. maddesinde belirtilen haklarınızı kullanmak için işbu 

formu doldurmalısınız.  

2) Formu doldurduktan sonra kimliğinizi tespit edici (nüfus cüzdanı, ehliyet veya pasaport fotokopisi) 

belgeleri forma eklemelisiniz.  

3) Formun imzalı bir kopyasını Gülbahar Mh. Altan Erbulak Sk. Maya Han No:14 Kat:5 Mecidiyeköy 

Şişli-İstanbul adresine kimliğinizi tespit edici (nüfus cüzdanı, ehliyet veya pasaport fotokopisi) belgeler ile 

birlikte iletmelisiniz.  

4) Başvuru formu;  

- Şubelerimize elden teslim edilebilir. Bu durumda formunuz gönderi zarfına konur üzerine 

“Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamındaki Talepler” yazılarak danışma 

görevlimize teslim edilir.  

- Noter kanalıyla iletilebilir. Bu durumda konu kısmına “Kişisel Verilerin Korunması 

Kanunu Kapsamındaki Talepler” yazılacaktır.  

- Başvuru sahibinin güvenli elektronik imzası ile imzalanarak Biruni Laboratuvarı’nda 

kayıtlı elektronik posta adresinden kisiselverilerim@biruni.com.tr adresine güvenli 

elektronik imzalı olarak iletilebilir. Bu durumda konu kısmına “Kisisel Verilerin 

Korunması Kanunu Kapsamındaki Talepler” yazılacaktır.  

  

Başvuru formu Biruni Laboratuvarı’na ulaştıktan sonra derhal işleme alınacaktır. Tarafımıza iletilmiş olan 

başvurularınız Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun 13. maddesi gereğince, talebin niteliğine göre en kısa 

sürede ve en geç otuz gün içerisinde ücretsiz olarak sonuçlandırılır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyet 

gerektirmesi hâlinde, kurulca belirlenen tarifedeki ücret alınabilir.  Yanıtlarımız Kişisel Verilerin Korunması 

Kanunu'nun 13. maddesi gereğince, yazılı veya elektronik ortamdan tarafınıza ulaştırılacaktır.  

  

 

A. Başvuru Sahibi İletişim Bilgileri:  

 

Aşağıdaki alanların, sizinle iletişim kurabilmemiz adına doldurulması gerekmektedir.  

Adı              :  

Soyadı         :  

T.C Kimlik Numarası   :  

Telefon Numarası    :  

E-posta      :  

Adres       :  
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B. Lütfen Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamındaki isteminizi detaylı olarak yazınız:  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

  

C. Lütfen başvurunuza vereceğimiz yanıtın tarafınıza bildirilme yöntemini seçiniz:  

☐ Adresime gönderilmesini istiyorum.  

☐ E-posta adresime gönderilmesini istiyorum.  

☐ Elden teslim almak istiyorum.  

 

İşlemlerin vekaleten yapılmak istenmesi durumunda noter tasdikli vekâletname ibraz edilmesi gerekmektedir. 

 

Talebinizin gerçekleştirilmesi ve/veya kişisel verilerinizin güvenliğinin sağlanması amacıyla, kimlik ve yetki 

tespiti için şirketimiz ek bilgi ve talep etme hakkını saklı tutar.   

 

İşbu 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 sorumlu değildir.  

  

  

Başvuru Sahibinin Adı Soyadı:  

 

Başvuru Tarihi:  

 

İmza:   

 

 


