
Kanun kapsamındaki haklarınız: 

 
Kanun’un 11. maddesi gereğince; şirketimize başvurmak suretiyle kişisel verilerinizin, işlenip 

İşlenmediğini öğrenme, işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, işlenme amacını ve 

amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı 

üçüncü kişileri bilme, 

Eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme, Kanun’un 7. 

maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok 

edilmesini isteme, aktarıldığı 

Üçüncü kişilere yukarıda belirtilen düzeltilme, silinme veya yok edilme kapsamında yapılan 

işlemlerin bildirilmesini isteme, münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi 

suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, Kanun’a aykırı olarak işlenmesi 

sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz. 

 

Kanunun uygulanmasıyla ilgili taleplerinizi ve kişisel verilerinizin işlenmesi ile ilgili her 

türlü bilgi talebinizi aşağıdaki formun çıktısını alarak; 

 

• Sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresiniz ile 

info@sevgisigorta.com.tr adresimize göndermek suretiyle 

• Yazılı olarak (noter ya da dilekçe ile - imzalı) tarafımıza iletebilirsiniz. 

 
Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından bahsi geçen yöntemler dışında bir 

yöntem öngörülmesi halinde başvurular bu yöntemle de iletilebilecektir. 

 
 

Bilgi Alma Hakkınız 
 

Kişisel verileriniz hakkında daha fazla bilgi almak isterseniz, (0286) 213 55 33 

numaradan iletişime geçebilir ya da “kişisel verilerin korunması kanunu bilgi 

talebi” konulu mailinizi info@sevgisigorta.com.tr adresine gönderebilirsiniz. 

 

 
 

A. Talep Alma Formu 
 
 

mailto:info@sevgisigorta.com.tr
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A2. Yabancılar İçin: 
 

 
 

 

 
B. Lütfen KVK Kanunu kapsamındaki talebinizi detaylı olarak belirtiniz: 

.......................................................................................................... 

.......................................................................................................... 

.......................................................................................................... 

.......................................................................................................... 

.......................................................................................................... 

 

İşbu başvuru formu, Şirketimiz ile olan ilişkinizi tespit ederek, varsa, Şirketimiz 

tarafından işlenen kişisel verilerinizi eksiksiz olarak belirleyerek, ilgili başvurunuza 

doğru ve kanuni süresinde cevap verilebilmesi için tanzim edilmiştir. Hukuka aykırı 

ve haksız bir şekilde 

Veri paylaşımından kaynaklanabilecek hukuki risklerin bertaraf edilmesi ve 

özellikle kişisel verilerinizin güvenliğinin sağlanması amacıyla, kimlik ve yetki tespiti 

için Şirketimiz ek evrak ve malumat (Nüfus cüzdanı veya sürücü belgesi sureti vb.) 

talep etme hakkını saklı tutar. Form 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 mesuliyet 

kabul etmemektedir. 

 

 

Başvuru Sahibi (Kişisel Veri Sahibi)  

 

Adı Soyadı : 

 

Başvuru Tarihi : 

 

İmza : 

  


