Doküman No
Yürürlük Tarihi

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI
KANUNU İLGİLİ KİŞİ TALEP FORMU

Revizyon No
Revizyon Tarihi
Sayfa No

Kimlik ve İletişim Bilgileri
Adı :

Soyadı :

T.C. Kimlik Numarası :

Cep Telefonu :

E-Posta Adresi :
*e-posta adresinizi vermeniz
durumunda size daha hızlı dönüş
sağlayabileceğiz

Ev Telefonu :

Adres :

Vodafone İle İlişkiniz
A ) ☐ Talebimi Vodafone Telekomünikasyon Anonim Şirketi’ne iletmek istiyorum
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B ) ☐ Talebimi Vodafone Net İletişim Hizmetleri Anonim Şirketi’ne iletmek istiyorum
C ) ☐ Diğer : ………………………………………………………………………..

A ) ☐ Mevcut Aboneyim

☐ Eski Aboneyim

(Vodafone GSM no / abonelik no :….………………………………………………………………….)
B ) ☐ Mevcut Çalışanıyım ( Sicil No : ……. )

☐ Eski Çalışanım ( Çalıştığım Yıllar : ……………… )

☐ İş Başvurusu / Özgeçmiş Paylaşımı Yaptım ( Tarih : ……… )
☐ Üçüncü Parti Firma Çalışanıyım ( Lütfen aşağıdaki uygun seçeneği seçiniz ve firma ismini belirtiniz )
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☐ Satış Kanalları Çalışanıyım

( Firma İsmi : ………………………………………………..…. )

☐ Müşteri Hizmetleri Çalışanıyım ( Firma İsmi : ………………………………………………...…. )
☐ Diğer

( Firma İsmi : ……………………………………………………. )

C ) Diğer : ………………………………….

İLGİLİ KİŞİ TALEP DETAYI
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamındaki talebinizi belirtiniz :
………………………………………………………………………………...

AÇIKLAMALAR
İşbu form, Türkiye’deki Vodafone grup şirketleri (“Vodafone”) ile olan ilişkinizi belirleyerek, sizi tanımlayabilmek ve Vodafone
tarafından, varsa, işlenen kişisel verilerinizi tam ve doğru olarak tespit ederek talebinize isabetli ve daha hızlı bir şekilde yanıt
verilebilmesi amacıyla düzenlenmiştir. Bir kişinin, yetkisi olmadığı halde bir başkasına ait kişisel veri elde etmesi suç teşkil
edebileceğinden, Vodafone, veri güvenliğini teminen kimlik tespiti amacıyla tarafınızdan ilave bilgi ve belge (Örn. Nüfus cüzdanı
veya sürücü belgesi sureti vb.) talep etme hakkını saklı tutar. Ayrıca veri güvenliği açısından, vermiş olduğunuz bilgilerin doğru ve
güncel olması gerekmekte olup, Vodafone işbu form içeriğinde yanlış ya da eksik bilgi verilmesi ya da yetkisiz başvuru sebebi yle
doğabilecek taleplerden ötürü sorumluluk kabul etmemektedir.
Tarih & İmza

