
VERİ SAHİBİ BAŞVURU FORMU
Veri sahipleri tarafından 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVK Kanunu”) 11’inci maddesi 
çerçevesinde yapılacak başvuruları daha hızlı ve sağlıklı değerlendirebilmek amacıyla Panelsan Çatı ve Cephe 
Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş  (“Panelsan”) tarafından Başvuru Formu oluşturulmuştur. 

Formun doldurulması ile ilgili sorularınızı mesai gün ve saatleri içerisinde Panelsan’ın 0 312 342 03 82  numaralı 
telefon numarasından ulaşarak bize iletebilirsiniz.

Başvuru Formu’nu doldurmadan önce, www.panelsan.com adresinde yer alan Panelsan Kişisel Verilerin Korunması 
ve Gizlilik Politikası’nı okuyarak Panelsan’ın veri işleme faaliyeti ve KVK Kanunu Madde 11’de belirtilen haklarınız 
konusunda bilgi sahibi olabilirsiniz.

KVK Kanunu Madde 11’de belirtilen haklarınızdan herhangi birini kullanmak istemeniz halinde, Başvuru Formu’nu 
doldurmalı ve başlıklar altında belirtilen ekleri ile birlikte formun ıslak imzalı bir nüshasını, Maidan İş ve Yaşam 
Merkezi Mustafa Kemal Mahallesi 2118. Cadde No:4 A Blok 3.Kat Daire: 18 Çankaya / Ankara adresine şahsen başvuru 
ile iletmeli veya noter yoluyla tebliğ etmelisiniz.

Başvuru Formu’nda talep edilen bilgi ve belgeleri tam ve eksiksiz şekilde sağlamanız, başvurunuzun sağlıklı bir 
şekilde değerlendirilebilmesi bakımından önem arz etmektedir.

Lütfen Panelsan ile olan ilişkiniz hakkında aşağıda belirtilenlerden uygun olan seçeneği seçiniz ve aşağıdaki boşluğa 
ilişkinin hala devam edip etmediği, sona ermiş ise hangi dönemlerde devam ettiği ve varsa Panelsan ile olan ilişkiniz 
kapsamında irtibat halinde olduğunuz merkez/fabrika bilgisini yazınız.

Ad ve Soyad

T.C. Kimlik Numarası

Adres

Telefon Numarası

E-posta

Müşteri

Çalışan

İş Başvurusunda Bulunan

Tedarikçi

Eski Çalışan

Diğer ( Lütfen Açıklayınız)



KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENMESİ, KORUNMASI VE KULLANIM AMAÇLARI

Başvurunun Sonuçlandırılması ve Başvuru Sonucunun Bildirimi

Beyan Veri Sahibi

Kişisel verilerinize ilişkin talebinizi aşağıda açıkça yazmanızı rica ederiz.

Konuya ilişkin bilgi ve belgeler başvuruya eklenmelidir.

Lütfen yukarıda belirttiğiniz taleplerinize dair istenen bilgileri ve Form ekinde ilettiğiniz belgeleri aşağıda belirtiniz.

Panelsan talebinizi, talebin niteliğine göre en geç otuz gün içerisinde değerlendirerek sonuçlandıracaktır. Talebinize 
yönelik olumlu veya olumsuz yöndeki yanıtlar, tarafınıza yazılı olarak veya elektronik ortamda bildirilebilir. 
Başvuru sonucunun posta veya elektronik posta yöntemlerinden biriyle iletilmesine yönelik bir tercihiniz varsa, bu 
tercihinizi postanın/elektronik postanın gönderileceği adres/elektronik posta adresi ile birlikte aşağıda belirtmeniz 
gerekmektedir:

Talepleriniz kural olarak ücretsiz sonuçlandırılacak olmakla birlikte, talebinizin cevaplandırılmasının ayrıca bir 
maliyeti gerektirmesi hâlinde, ilgili mevzuat çerçevesinde belirlenen tutarlarda ücret talep edilebilecektir.

Panelsan’ın talebin sonuçlandırılması için ek bilgiye ihtiyaç duyması veya başvurunun veri sahibi tarafından 
yapıldığının tevsik edilememesi durumunda, sizinle formda belirtilen veya Panelsan nezdinde bulunan iletişim 
bilgileriniz aracılığıyla iletişime geçilebilecektir.

KVK Kanunu uyarınca yapmış 
olduğum başvurunun işbu Formda 
belirttiğim talepler doğrultusunda 
değerlendirilerek sonuçlandırılmasını 
rica ederim.

Başvuruma ilişkin cevabın elektronik posta aracılığıyla gönderilmesini istiyorum.

Başvuruma ilişkin cevabın posta aracılığıyla gönderilmesini istiyorum.

Ad ve Soyad

Başvuru Tarihi

İmza

www.panelsan.com

MERKEZ OFİS HEAD OFFICE FABRİKA FACTORY

Maidan İş ve Yaşam Merkezi Mustafa Kemal Mahallesi 2118. Cadde No:4 A 
Blok 3.Kat Daire: 18 Çankaya - Ankara - Türkiye
T +90 312 342 03 82 F +90 312 342 03 80

Polatlı Organize Sanayi Bölgesi
202. Cadde No: 18-20-22 Polatlı - Ankara - Türkiye
T +90 312 626 50 50 F +90 312 626 50 45


