
PONTE GRUP ŞİRKETLERİ 

ORHANOĞLU GIDA SAN. Ve TİC. A.Ş. 

M.E.T.İ. GIDA İHT.MAL.PAZ.TUR.SEY.NAK.TİC.LTD.ŞTİ. 

BATI ZEYTİN GIDA TAR. ÜRN.SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ. 

VERİ SAHİBİ BAŞVURU FORMU 

1. İÇERİĞİ 

 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda (“KVK Kanunu” ) ilgili kişi sıfatı ile belirtilen kişisel veri 
sahipleri ; 

a. Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme 
b. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, 
c. Kişisel verilerinin işlenme amacı ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, 
d. Kişisel verilerinin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme, 
e. Kişisel verilerini eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda 

yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 
f. KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren 

sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinin silinmesini, yok edilmesini veya anonim hale 
getirilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini 
isteme, 

g. İşlenen verilerinin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhine bir sonucun 
ortaya çıkmasına itiraz etme, 

h. Kişisel verilerinin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini 
isteme haklarına sahiptir.  

KVK Kanunu 11. Maddesi kapsamında taleplerinizi, işbu form ile birlikte aşağıdaki yollardan biri ile tarafımıza 
iletebilirsiniz. 

2. BAŞVURU YÖNTEMİ 

KVKK’nın 13’üncü maddesinin birinci fıkrası uyarınca; veri sorumlusu olan Ponte Grup Şirketleri (Orhanoğlu Gıda 
San. Ve Tic. A.Ş. , M.E.T.İ. Gıda İht.Mal.Paz.Tur.Sey.Nak.Tic.Ltd.Şti. ve Batı Zeytin Gıda Tar.Ürn. San. Ve Tic. Ltd. 
Şti)bu haklara ilişkin olarak yapılacak başvuruların aşağıdaki başvuru yöntemleri veya Kişisel Verilerin Koruma 
Kurulu (“Kurul”) tarafından belirlenen diğer yöntemlerle tarafımıza iletilmesi gerekmektedir. Ponte Grup 
Şirketleri (Orhanoğlu Gıda San. Ve Tic. A.Ş. , M.E.T.İ. Gıda İht.Mal.Paz.Tur.Sey.Nak.Tic.Ltd.Şti. ve Batı Zeytin Gıda 
Tar.Ürn.San. Ve Tic. Ltd. Şti)’ne “yazılı” olarak yapılacak başvurular, bu formun çıktısı alınarak tablodaki 
yöntemlerden biri ile yapılacaktır. Veri Sahibi tarafından başvuru yapılması esnasında yazılı başvuru kanallarına 
ilişkin aşağıdaki açıklamalara dikkat edilmelidir. 

 

 

BAŞVURU YÖNTEMİ                                                         ADRES 

E-posta Yolu ile      info@pontegrp.com 

İadeli Taahhütlü                  Aydın Denizli Devlet Karayolu Üzeri Ortakçı 

                 Mah. 09670 Buharkent-Aydın/TÜRKİYE       



Mektup/Noter    Aydın Denizli Devlet Karayolu Üzeri Ortakçı 

    Mah. 09670 Buharkent-Aydın/TÜRKİYE       

 

Şahsi Başvuru    Aydın Denizli Devlet Karayolu Üzeri Ortakçı 

    Mah. 09670 Buharkent-Aydın/TÜRKİYE       

 

* Tüm taleplerde konu bölümüne “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi”  

yazılması gerekmektedir. olup KVKK kapsamında mevcut olan süreler içerisinde (aşağıda  

5.maddede belirtilmiştir.) tüm yazılı taleplere cevap verilecektir. Birden fazla yöntem ile  

yapılan başvurularda en son tarihli talep tarihi dikkate alınacaktır. Faks yolu ile yapılan  

başvurular, belge sahipliği ıslak imza ile tespit edilemediğinden kabul edilemeyecektir.  

 

3. BAŞVURUNUN KAPSAMI ve İLETİŞİM BİLGİLERİ  
 

Ad Soyad :  

TC Kimlik No : 

Telefon no : 

Cep Telefonu No: 

E-posta Adresi : 

Adres : 

Şirket ile Arasındaki İlişki: 

☐ Müşteri 

☐ Üye 

☐ Ziyaretçi 

☐ İş ortağı 

☐ Çalışan 

☐ Diğer  

  



 

4. TALEP 

Lütfen KVKK kapsamındaki talebinizi detaylı olarak belirtiniz: 

…………………..…………….……………………………….……………………………….………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

…………………..…………….……………………………….……………………………….………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

5. BAŞVURULARIN SONUÇLANDIRMASI 

Ponte Grup Şirketleri (Orhanoğlu Gıda San. Ve Tic. A.Ş. , M.E.T.İ. Gıda İht. Mal. Paz. Tur. Sey. Nak. Tic. Ltd. Şti. ve 
Batı Zeytin Gıda Tar. Ürn. San. Ve Tic. Ltd. Şti) olarak talebin niteliğine göre talebin tarafımıza ulaştığı tarihten 
itibaren (30) gün içinde talebi sonuçlandıracak ve ilgili kişiye talep sonucunu iletileceğiz. Başvuruda bulunan 
kişiden kimlik doğrulaması amacıyla kişisel bilgi talep edilebilir. Talep sonucu ayrıca bir maliyet gerektirir ise bu 
durumunda KVK Kanununda belirlenen Kurul tarafından belirlenecek olan tarifedeki ücret başvurucuya 
yansıtabilir. 

Tarafımıza ulaştırılan talep kabul ya da reddedilebilir. Talebi reddi halinde gerekçesi de tarafınıza ayrıca 
açıklanacak ve yazılı olarak veya elektronik ortamda yine tarafınıza bildirilecektir. 

Başvuru Sahibi (İlgili Kişi) Adı - Soyadı: 

Başvuru Tarihi: 

İmza: 


