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 شركة اجة يابي المساهمة 

 صاحب البيانات الشخصية طلباستمارة 

"( أصحاب البيانات الشخصية الذين يتم تعريفهم على أنهم األشخاص ذوي القانون)" 6698يمنح قانون حماية البيانات الشخصية رقم 
 بياناتهم الشخصية. باستخدام الصلة، الحق في تقديم طلبات معينة متعلقة 

بتقديمها إلى شركة  نتقييم طلبات أصحاب البيانات الشخصية التي يقومو لغرض ,طلب صاحب البيانات الشخصيةتم إعداد استمارة 

من القانون  11ضمن إطار المادة ل وشامل االمسؤولة عن البيانات المتعلقة بهذه الحقوق بشكل فع "(الشركةاجة يابي المساهمة )"
  .بشأنها والتوصل إلى حلول

 معلومات االتصال الخاصة بصاحب البيانات الشخصية .1

 االسم والكنية

  

 

 رقم الهوية الوطنية التركية /

 )ألصحاب البيانات األجانب(رقم جواز السفر:  

 

 

 (أصحاب البيانات األجانب): الجنسية

 

 

 العنوان:

 

 

 :رقم الهاتف

 

 

 

 عنوان البريد اإللكتروني:

 

 

  تاريخ الطلب: 

 
 طرق المراجعة .2

 المتعلقة بتطبيق القانون إلى شركتنا التي تتمتع بصفة مسؤول البيانات،  طلباتكم إرسال يمكنكم 

(i)  مع نسخة موقعة من استمارة طلب البيانات الشخصية هذا تقديم الطلب عن طريق ً يعلى العنوان "شخصيا برهانية، كيسكلي  ح 

 ؛ أوسكودار، اسطنبول" 1دي ب 4وناكالري رقم: كقانوني السلطان سليمان، مابين  شارع

(ii)  إرسال استمارة طلب صاحب البيانات الشخصية هذا( على عنوان البريد اإللكتروني الخاص بشركتناinfo@egeyapi.com )

يد ( أو برفقة توقيع الكتروني آمن أو توقيع هاتف محمول أو باستخدام عنوان البرKEPعبر عنوان بريدكم اإللكتروني المسجل )

الخاص بمسؤول نظام القام الشخص صاحب العالقة بإبالغه إلى مسؤول البيانات والمسجل في سبق وأن اإللكتروني الذي 

    البيانات. 

إال أنه في حال أن كانت ؛ سوف يتم إتمام طلباتكم بشكل مجاني حسب خصائصها في أقصر وقت ممكن وخالل ثالثون يوم على األكثر
ً للتعرفة التي سيتم تحديدها من قبل هيئة حماية البيانات  المعاملة تتطلب تكاليف إضافية، قد يتم مطالبتكم باألجرة من طرفنا وفقا

    الشخصية. 

 

 موضوع الطلب الخاص بصاحب البيانات الشخصية .3

 يرجى منكم التأشير على المربع ذو الصلة بموضوع طلبكم المتعلق بالبيانات الشخصية الخاصة بكم. 

 اختياركم موضوع الطلب

  البيانات الشخصية التي تخصني من قبل الشركة.استخدام أريد معرفة فيما إذا قد تم 
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 هذه البيانات.  استخدامأطلب المعلومات المتعلقة بأنشطة  بياناتي الشخصية تتم من قبل الشركة؛ استخدامإذا كانت 

 

 

 

هذه  استخدامإذا كان فيما أريد معرفة الغاية من معالجة هذه البيانات و بياناتي الشخصية تتم من قبل الشركة؛ استخدامإذا كانت 

   أم ال.يتم بشكل متوافق مع هذه الغاية  البيانات

  

 

 

 و أم ال؟في داخل و/ أو خارج البالد الجهات األخرى اريد معلومات حول إذا كان يتم نقل بياناتي الشخصية إلى أشخاص من 

 التي يتم نقلها إليهم.  لجهات األخرى ا متواجدين ضمنالاألشخاص حول 
 
 

 

/ بياناتي الشخصية إليها، هي  ركةالشالتي تم نقل بيانات الجهات األخرى أعتقد أن بياناتي الشخصية لدى األشخاص من 

 معلومات ناقصة أو قد تم معالجتها بشكل خاطئ واطلب تصحيحها. 

 

 

التي تعتقدون أنها التي تخصكم وت الشخصية ابيانالإعطاء معلومات متعلقة ب ؛ ينبغي عليكمالطلب في حال تقديم على هذا)
 (هذه البيانات / الوثائق. و استكمال حيحتص أن يتم يجب بشكل خاطئ، استخدامها ناقصة أو تم

 

 

اطلب حذف بياناتي الشخصية أو جعلها في حالة  لهذا السبببيانتي الشخصية قد زالت واستخدام أعتقد أن األسباب التي تتطلب 

 .  ضمن هذا المجالمجهولة 
 

 

األشخاص  من قبلإخفاء هوية بياناتي الشخصية التي اعتقد أنها ناقصة أو تم معالجتها بشكل غير صحيح اطلب حذف أو 

 التي تم نقلها إليهم. الجهات األخرىاآلخرين من 

 

 

  

 

 لية.اآلنظمة األسطة ابوالتي تخصني بيانات الشخصية التحليل  نتيجةضدي  المترتبة العواقبعترض على أأنا 

 

 

 (.ضمن المكان المخصص أدناه وتضمين ذلك بالمعلومات والوثائق الداعمة توضيح مبررات طلبكم)يرجى منكم 

 

 

 .بشكل مخالف للقانون بياناتي الشخصيةاستخدام نتيجة بي  تي لحقتر الاضرعن األي تعويضأطلب 

 
 

 وتضمين ذلك بالمعلومات والوثائق الداعمة.( .األضرار التي تعتقدون أنها لحقت بكم )يرجى منكم توضيح مبررات طلبكم و

 

 

 

  وضحوا اختياراتكم:

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 


