GOGOCAR BİLİŞİM ANONİM ŞİRKETİ
VERİ SAHİBİ BAŞVURU FORMU

1. Başvuru Yöntemi - 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“Kanun”) 11.
maddesinde sayılan haklarınız kapsamındaki taleplerinizi, Kanun’un 13. maddesi ile Veri
Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’in 5. maddesi gereğince, işbu form ile
aşağıda açıklanan yöntemlerden biriyle Gogocar Bilişim Anonim Şirketi’ne (‘‘RentiCar” veya
“Şirket’’) iletebilirsiniz.
Başvuru yöntemleri yazılı, kayıtlı elektronik posta, sistemimizde bulunan elektronik posta
adresine olacaktır.
Başvuruda gösterilecek bilgide, başvurunun üzerine “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu
Kapsamında Bilgi Talebi” yazılacaktır.
Bu kapsamda “yazılı” olarak Gogocar Bilişim Anonim Şirketi’ne yapılacak başvurular, işbu
form doldurularak;
a) Islak imzalı bir nüshasının bizzat elden, noter aracılığıyla, iadeli taahhütlü mektupla veya
şahsi başvurunuzla “Fatih Sultan Mehmet Mahallesi,Poligon Caddesi,Buyaka 2 sitesi,8/A, İç
kapı no:54,Kat:14 ” adresine iletilmesi,
b) Elektronik ortamda doldurduğunuz başvuru formunu mobil imzanızla, güvenli elektronik
imzanızla imzaladıktan sonra KEP adresinizi veya Gogocar Bilişim Anonim ’in veri kayıt
sisteminde halihazırda kayıtlı olan e-posta adresinizi kullanarak gogocarbilisim@hs01.kep.tr
adresine, İletilebilecektir.

2. Kimlik ve İletişim Bilgileriniz - Lütfen sizinle iletişime geçebilmek ve kimliğinizi
doğrulayabilmek için aşağıdaki alanları doldurunuz.

BAŞVURU FORMU

BAŞVURU SAHİBİ BİLGİLERİ
İSİM
SOYİSİM
T.C. KİMLİK NUMARASI/PASSAPORT NO
ELEKTRONİK POSTA ADRESİ
TELEFON NUMARASI
İŞ YERİ VEYA EV ADRESİ
İMZA:

Şirketimiz İle İlişkiniz
MÜŞTERİ

Evet

ÇALIŞAN

Evet

ESKİ ÇALIŞAN

Evet

ÜYE ŞİRKET YETKİLİSİ

Evet

DİĞER:

Talep Konusu
Kişisel verilerinize ilişkin talebinizi aşağıda açıkça yazmanızı rica ederiz. Ayrıca konuya ilişkin bilgi
ve belgeler başvuruya eklenmelidir.
İletişime geçmek istediğiniz departman:
Konu(kısaca):
Başvurunuzu açıklayınız:

Başvurunuza ek belgeleri listeleyiniz:

Başvurunuza ilişkin yanıtımızın hangi yolla iletilmesini istediğinizi aşağıda yer alan bölümde
işaretlemeniz gerekmektedir.
☐ Yerleşim yeri/iş yeri adresime gönderilmesini istiyorum.
☐ Elektronik posta adresime gönderilmesini istiyorum.
☐ Elden teslim almak istiyorum (Vekâletname olmaksızın başkasına adına başvuru cevabı verilmemektedir)

İşbu başvuruda tarafınıza sağlamış olduğum bilgi ve belgelerimin doğru ve güncel olduğunu, şirketiniz
başvurumu sonuçlandırabilmek adına ilave bilgi talep edebileceğini ve ayrıca bir maliyet gerektirmesi
halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen ücreti ödemem gerekebileceği hususunda
aydınlatıldığımı beyan ve taahhüt ederim.

* Yazılı başvurular, veri sorumlusu Şirketimize ve/veya temsilcisine evrakın tebliğ edildiği tarihte;
diğer yöntemlerle yapılan başvurular, başvurunun veri sorumlusuna ulaştığı tarihte yapılmış sayılır.
* İlgili kişi tarafından işbu form ile yapılan başvuruya 30 gün içerisinde seçmiş olduğunuz geri dönüş
adresine cevap verilecektir.
* Form kapsamında iletmiş olduğunuz taleplerinize ilişkin bilgilerin doğru ve güncel olmaması ya da
yetkisiz bir başvuru yapılması halinde Gogocar Bilişim Anonim Şirketi, söz konusu yanlış bilgi ya
da yetkisiz başvurudan kaynaklı taleplerden dolayı mesuliyet kabul etmemektedir.
Başvuruda Bulunan İlgili Kişi (Veri Sahibi):
Ad Soyad:
Başvuru Tarihi:
İmza:

GOGOCAR İLETİŞİM:
FSM Mah. Poligon Cad.
Buyaka 2 sitesi
No:8/54 Kat:14
Ümraniye/İstanbul
Telefon : 0 216 606 11 99
Mersis numarası : 0396134889500001
e-posta adresi : gogocarbilisim@hs01.kep.tr

