
 نموذج طلب صاحب البيانات

 

 طريقة تقديم الطلب .1

 

 6698من قانون حماية البيانات الشخصية المرقم  11، يمكنك تقديم طلباتك المتعلقة بحقوقك المدرجة في المادة بواسطة هذا النموذج

البيان المتعلق بإجراءات ومبادئ الطلبات من  5من القانون والمادة  13(، باستخدام إحدى الطرق المذكورة أدناه، وفقا للمادة 'القانون')

 المودعة إلى مسؤولي البيانات.

 

 عنوان تقديم الطلب طريقة تقديم الطلب 
المعلومات التي يتم إظهارها في 

 الطلب

التطبيق شخصيا يحمل  الطلب بشكل خطي .1

توقيعا رطبا، عبر كاتب 

 عدل أو الشحن/البريد

Zorlu Center, 

, Koru Levazım Mahallesi

Sokak No:2 , 34340 

Beşiktaş/İstanbul 

سيكتب " طلب الحصول على 

معلومات بموجب قانون حماية 

البيانات الشخصية" على الظرف / 

 اإلخطار

بواسطة عنوان  .2

البريد اإللكتروني 

 (KEPالمسجل )

بواسطة عنوان البريد 

اإللكتروني المسجل 

(KEP) 

zorluyapi@hs03.kep.tr  سيكتب في خانة موضوع البريد

اإللكتروني "طلب الحصول على 

معلومات بموجب قانون حماية 

 البيانات الشخصية"

تقديم طلب  .3

بواسطة البريد 

اإللكتروني المتاح 

 على نظامنا

عن طريق إستخدام عنوان 

 المسجل البريد اإللكتروني

 على نظام شركتنا

 

zorlucenterinfo@zorlu.com  سيكتب في خانة موضوع البريد

اإللكتروني "طلب الحصول على 

معلومات بموجب قانون حماية 

 البيانات الشخصية"

تقديم طلب  .4

بواسطة بريد 

إلكتروني غير 

 متاح على نظامنا

طريق إستخدام عنوان عن 

بريد إلكتروني غير مسجل 

على نظام شركتنا بشكل 

يحتوي على توقيع 

 المحمول/التوقيع اإللكتروني

 

zorlucenterinfo@zorlu.com  سيكتب في خانة موضوع البريد

اإللكتروني "طلب الحصول على 

حماية معلومات بموجب قانون 

 البيانات الشخصية"

 

 بيانات الهوية و اإلتصال الخاصة بك .2

 يرجى ملء الخانات أدناه حتى نتمكن من االتصال بك والتحقق من هويتك.

  : اإلسم واللقب

رقم الهوية التركية/ رقم جواز السفر أو 

رقم الهوية للمواطنين من جنسيات 

 أخرى

:  

عنوان السكن / عنوان مكان العمل 

 لإلخطارات
:  

  : رقم الهاتف المحمول

  : رقم الهاتف

  : رقم الفاكس
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 عالقتك معنا .3

 : عالقتك مع شركتنا
 ] [  موظف ] [  عميل

أخرى )يرجى  ] [  موظف سابق

 التوضيح(
 ] [ 

 

 موضوع الطلب .4

متعلقة والوثائق اليرجى كتابة طلبك بشأن بياناتك الشخصية بوضوح أدناه. يجب إرفاق المعلومات 

 .بوضوع الطلب

 

  

 

 الشركة التي ترغب بتقديم الطلب إليها .5

 

]  [Zorlu Yapı Yatırım Anonim Şirketi  

 ]  [Zorlu Tesis Yönetimi Anonim Şirketi 

 

 

 إختر طريقة اإلعالم لك بالرد .6

 ]  [     .2أود أن يرسل الرد إلى عنوان بريدي الذي قدمته في الجزء 

 ]  [    .2يرسل الرد إلى عنوان بريدي اإللكتروني الذي قدمته في الجزء  أود أن

 ]  [     .2أود أن يرسل الرد إلى رقم الفاكس الذي قدمته في الجزء 

 ون.من القان 13وفقا للمادة  متقييمك بنتائجتماشيا مع الطلبات التي ذكرتها أعاله، أرجوا منكم تقييم طلبي المقدم إلى شركتكم وإبالغي 

قد تطلب أي معلومات إضافية  مصحيحة وحديثة ، وأن شركتك الطلبمع هذا  موأتعهد بأن المعلومات والوثائق التي قدمتها لك أصرح

من أجل وضع اللمسات األخيرة على طلبي ، وأنه قد يتعين علي دفع رسوم يحددها مجلس حماية البيانات الشخصية إذا تطلب الطلب 

 تكاليف إضافية.

 المقدم للطلب )صاحب البيانات(الشخص 

 :   االسم واللقب

 :   تاريخ الطلب

 :    التوقيع


