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Netcad Yazılım Anonim Şirketi 

Veri Sahibi Başvuru Formu 

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) m.11 hükmü uyarınca, Netcad 

Yazılım Anonim Şirketi’ne (“Netcad” veya “Şirket”) başvurarak aşağıda yer alan taleplerde 

bulunabilirsiniz: 

• Kişisel verilerinizin Netcad tarafından işlenip işlenmediğini öğrenme, 

• Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, 

• Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp 

kullanılmadığını öğrenme, 

• Yurt içinde kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, 

• Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini ve bu 

kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini 

isteme, 

• KVKK ve diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, 

işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini 

veya yok edilmesini ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü 

kişilere bildirilmesini isteme, 

• Kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle 

aleyhinize bir sonuç doğurması durumunda itiraz etme, 

• Kişisel verilerinizin ilgili mevzuata aykırı olarak işlenmesi sebebiyle herhangi bir zarara 

uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme. 

 

Netcad, KVKK m.13 hükmüne dayanarak başvurunuzu talebin niteliğine göre en kısa sürede 

ve en geç otuz (30) gün içinde sonuçlandıracaktır. 

 

Bu çerçevede “yazılı” olarak Netcad’e yapılacak başvurular için işbu form doldurularak şahsen 

veya yasal vekili aracılığıyla ıslak imzalı olarak aşağıdaki adres ve bilgiler esas alınarak 

tarafımıza teslim edilecek/gönderilecektir. 

 

Netcad Yazılım Anonim Şirketi 

Veri Sorumlusu Netcad Yazılım Anonim Şirketi 

Adres Bilkent Cyberpark Plaza B Blok No:409 Cyberpark 06800 

Çankaya/ANKARA 

Telefon 0(312) 265 05 10 

E-mail kvkk@netcad.com.tr 

KEP netcad@hs01.kep.tr 

İnternet Sitesi www.netcad.com.tr 

 

Gerçekleştireceğiniz başvuruda Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ 

uyarınca aşağıda yer alan bilgilere yer vermeniz zorunludur. 
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Netcad Yazılım Anonim Şirketi 

Veri Sahibi Başvuru Formu 

 

1. Veri Sahibi İletişim Bilgileri 

Adı  

Soyadı  

T.C. Kimlik Numarası  

Telefon Numarası  

E-posta  

Adres  

 

 

2. Başvuru ve Detaylar 

Lütfen başvurunuza konu taleplerinizi detaylı olarak aşağıda belirtiniz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Başvuru Yanıtı Bildirim Yöntemi 

Lütfen başvurunuza verilecek yanıtın tarafınıza bildirilme yöntemini seçiniz. 

 

Adresime gönderilmesini istiyorum.  

E-posta adresime gönderilmesini 

istiyorum. 
 

 

Başvuru Sahibi (Kişisel Veri Sahibi) 

 

Adı – Soyadı: 

 

İmza 


