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Değerli Müşterimiz,
Yunus Market İşletmeleri Tic. A.Ş. (“Yunus Market”) olarak kişisel verilerinizin korunması ve
güvenliği hususuna azami önem vermekteyiz. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun
(“6698 sayılı Kanun”) 11. maddesi kapsamında ilgili kişilere, kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini
sorgulama, işlenmişse bu konuda bilgi talep etme, kişisel verilerin işlenme amacını ve amacına
uygun kullanılıp kullanılmadığını, yurt içi veya yurtdışına aktarılıp aktarılmadığını sorgulama, eksik
veya yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, kişisel verilerin kanuna aykırı işlenmesi nedeniyle
zarara uğranması halinde zararın giderilmesini isteme, kişisel verilerin silinmesini veya yok
edilmesini talep etme hakları tanınmıştır.
Belirtilen bu haklarınızı kullanmak için, bu yöndeki talebinizi Kanun’un 13. maddesi doğrultusunda,
Yunus Market’e, adınızı ve soyadınızı ve de imzanızı, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı iseniz T.C.
kimlik numaranızı, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı değil iseniz uyruğunuzu, pasaport numaranızı
veya varsa kimlik numaranızı, tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresinizi, bildirime esas
elektronik posta adresi ve telefon numaranızı ve de talep konusunu ve kimliğinizi tespite yarayan
gerekli bilgi ve belgeleri eklemek sureti ile ve/veya işbu Başvuru Formu’nu kullanmak sureti ile
yazılı olarak, üyeliğinizin teyit edildiği e-posta adresiniz üzerinden veya herhangi bir üyeliğiniz
bulunmuyorsa KVKK konusunda genel bilgiler almak için e-posta marifetiyle başvuruda
bulunabilirsiniz.
Bu kapsamda, Kanun’un 11. maddesinden kaynaklanan başvurular aşağıda belirtilen şekillerde ve
aşağıdaki formun doldurulması ile yapılmaktadır:
Başvuru Yöntemi

Başvurunun Yapılacağı
Adresler

Başvuru sahibi Yunus Market merkezine bizzat
gelerek kimliğinizi tespite yarayan gerekli bilgi ve
belgeler ile başvuruda bulunabilir.

Saray Mahallesi, 1023 Cadde,
No: 3 Kahramankazan –
ANKARA

Başvuru sahibi Yunus Market’e noter marifeti ile
veya iadeli taahhütlü olarak şahsen veya kendisini
temsile yetkili bir vekil ile başvuruda bulunabilir.

Saray Mahallesi, 1023 Cadde,
No: 3 Kahramankazan –
ANKARA

Başvuru sahibi Yunus Market’e güvenli elektronik
imza ile kayıtlı elektronik posta marifeti ile
başvuruda bulunabilir.

yunusmarket@hs01.kep.tr

Başvurunuz Yunus Market tarafından değerlendirilecek ve yürürlükteki mevzuata uygun şekilde
otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Talebinize uygun şekilde hazırladığımız
yanıtlarımız, dilekçenizde veya işbu Başvuru Formu’nda belirttiğiniz iletişim tercihinize uygun
şekilde yazılı olarak veya elektronik olarak tarafınıza ulaştırılacaktır.
Başvurunuzun yürürlükteki mevzuata uygun şekilde cevaplanabilmesi için, başvuru dilekçenizde
veya işbu Başvuru Formu’nda belirttiğiniz bilgilerin eksiksiz, doğru ve güncel olması gerekmektedir.
Yunus Market, başvuru dilekçenizde ve/veya Başvuru Formu’nda belirttiğiniz bilgilerin veya
başvurunuz kapsamında ilettiğiniz bilgilerin doğruluğuna, eksiksizliğine ve/veya güncelliğine ilişkin
herhangi bir sorumluluk üstlenmemektedir. Yunus Market’in hukuki risklerin ortadan kaldırılması ve
kişisel verilerin güvenliğinin sağlanması amacıyla kimlik ve/veya yetki tespiti yapmak maksadıyla
ek bilgi ve belgeler talep etme hakkı bulunmaktadır.
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Adı ve Soyadı

:

T.C. Kimlik Numarası

:

Tebligata Esas Posta Adresi

:

Bildirime Esas e-posta ve/veya
KEP Adresi:
Telefon Numarası

:

Yunus Market ile olan İlişki

:

Müşteri

İş ortağı

Çalışan

Diğer ………………

Kişisel verilerimin işlenip işlenmediğini öğrenmek istiyorum.
Kişisel verilerimin işlenmesine ilişkin bilgi talep ediyorum.
Kişisel verilerimin işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp
kullanılmadığını öğrenmek istiyorum.
KVKK Kapsamındaki Talep
Konusu:

Kişisel verilerimin aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenmek istiyorum.
Kişisel verilerimin düzeltilmesini istiyorum.
Kişisel verilerimin silinmesini veya yok edilmesini istiyorum.
Kişisel verilerimin düzeltildiğinin veya silindiğinin,
aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini istiyorum.

verilerimin

KVKK Kapsamındaki Talep:

Yanıt Tercihi

:

Posta ile.

E-posta ile.

KEP ile.

İşbu Başvuru Formu, Yunus Market ile olan şahsi ilişkiniz tespit edilerek 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması
Kanunu’nun 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi karşılamak maksadı ile tanzim edilmiş olup Yunus Market
başvuru formu kapsamında sağladığınız bilgilerin doğruluğuna ve/veya eksiksizliğine ilişkin herhangi bir
mesuliyet kabul etmemektedir.
Başvuru Sahibinin
Adı ve Soyadı

:

Beyanı

:

Başvuru Tarihi

:

İmza

:

İşbu Başvuru Formu ile 6698 sayılı Kanun’un 11. maddesi kapsamında ilgili
kişi olarak başvuruda bulunduğumu, bu kapsamda sağladığım bilgi ve
belgelerin doğru, güncel ve eksiksiz olduğunu kabul, beyan ve taahhüt ederim.

