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BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI A.Ş.
6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU BAŞVURU FORMU
A – Verileri Konusunda Hak Kullanımı Talebinde Bulunulan Kişi Bilgileri
Adı ve Soyadı
TC Kimlik No
Telefon Numarası
E-posta
Tebligat Adresi
B - Bankamızla İlişki Türü (Lütfen aşağıdaki uygun seçeneği işaretleyiniz…)
Müşteri
Bankaya hizmet veren
İş başvurusunda bulunan

Banka ürün ve hizmetleri için başvuruda bulunan
Bankanın eski çalışanı
Diğer

C – Başvurunun İçeriği
Lütfen başvurunuzu aşağıdaki bölümde açıklayınız… Varsa başvurunuzla bağlantılı bilgi ve belgeleri başvurunuzla birlikte iletmeniz,
başvurunuzun sağlıklı bir şekilde değerlendirilebilmesi için önemlidir.

D - Başvuru Formunu İmzalamadan Önce Lütfen Okuyunuz…
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (Kanun) ile verileri işlenen gerçek kişilere (bundan böyle “ilgili kişi” olarak ifade edilecektir.) tanınan çeşitli haklar
bulunmaktadır. İlgili kişiler, veri sorumlularına yazılı olarak veya Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından belirlenecek yöntemlerle başvurarak, Kanun’da sayılan
haklarını kullanabilirler.
İşbu form, ilgili kişilerin, Kanun kapsamında Bankamıza yapacakları başvurularda kullanılmak üzere hazırlanmıştır. Formun ilgili alanlarının eksiksiz ve doğru olarak
doldurulması, başvurunuzun tam olarak anlaşılabilmesi ve en kısa sürede bilgilendirilmeniz için önem taşımaktadır.
İşbu form kapsamında vermiş olduğunuz kişisel verileriniz, Bankamız tarafından başvurunuzun doğru bir şekilde işleme alınıp yanıtlanabilmesi amacıyla işlenecektir.
Bankamız, bu başvurunuz kapsamında, kimliğinizin ve iletişim bilgilerinizin doğrulanması, başvurunuzun içeriğine bağlı olarak, gerekli araştırma ve incelemelerin
yapılarak sonuca kavuşturulabilmesi için ek bilgi ve belge talebinde bulunabilir.

Bankacılık Kanunu uyarınca, başvuru formunuz ve sunacağınız diğer yazılar, Bankamız tarafından on yıl süreyle saklanmaktadır.
Bu başvurunuz kapsamındaki kişisel verileriniz, Bankacılık Kanunu’nun 73’üncü maddesi çerçevesinde, gizlilik sözleşmeleri kapsamında ve söz konusu maddede
belirtilen amaçlarla sınırlı olarak paylaşılabilir.
Kişisel verileriniz bu başvuru kapsamında, Bankamızın mesaj merkezi uygulaması üzerinden elektronik ortamda, basılı doküman ve formlar yoluyla, Bankamız
çalışanları veya Bankamız tarafından yetkilendirilen kişilerle yapılacak sözlü görüşmeler yoluyla alınabilir. Bu veri işleme faaliyetleri, Kanun’dan kaynaklanan
haklarınızın kullanılması ve korunması için zorunludur. Bankanın, veri işlemesini gerektiren diğer haller saklıdır.
Kişisel verilerin korunması ile ilgili daha detaylı bilgiler için Bankamızın web sitesinde yer alan Bankpozitif Kişisel Verilerin İşlenmesi Politikasına veya Kişisel Verileri
Koruma Kurumu’nun resmi web sayfasına bakabilirsiniz.

E – Başvurunuzu Nasıl ve Nereye Yapabilirsiniz?
Başvurunuzun zamanında ve hızlı bir şekilde işleme alınabilmesi için formda yer alan bilgilerin doğru ve eksiksiz olarak doldurulması önemlidir. Aksi durumda, Banka
başvuruyu işleme almayabileceği gibi, eksik bilgilerin tamamlanması zaman alacağından, başvurunun sonuçlandırılması da uzayabilecektir.
Verileri ile ilgili hak talebinde bulunulan kişi ile formu imzalayan kişinin farklı olması halinde, bu konudaki vekaletnamenin de başvuru ile birlikte gönderilmesi
gerekmektedir.
Lütfen başvurunuz kapsamında ilgili olduğunu düşündüğünüz belgeleri de başvurunuz ile birlikte gönderiniz.
Bu formu eksiksiz bir şekilde doldurduktan sonra, iadeli taahhütlü posta veya noter marifetiyle Bankpozitif Kredi ve Kalkınma Bankası A.Ş., Rüzgarlıbahçe Mahallesi
Kumlu Sokak No:3 Kavacık Beykoz İstanbul adresine gönderebilir; formu güvenli elektronik imza ile imzalayarak, K V K K B a s v u r u @ b a n k p o z i t i f . c o m . t r
adresine veya Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) hesabınızdan, B a n k p o z i t i f . m u h a b e r a t @ h s 0 3 . k e p . t r adresine elektronik ortamda iletebilirsiniz.
Başvurunuzun eksiksiz olması durumunda, Bankamız tarafından alındığı tarihten sonra en kısa sürede ve en geç 30 gün içinde başvurunuz incelenerek, sonucu
hakkında, formda belirttiğiniz iletişim kanalları üzerinden, yazılı veya elektronik ortamda tarafınıza bilgi verilecektir.

F – Başvuru Sahibi
Adı Soyadı

:

İmza

:

