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          LUJO HOTEL DATA SUBJECT APPLICATION FORM 

Data Subjects are granted certain rights regarding processing of personal data in Article 11 of the 

Personal Data Protection Law no. 6698 (the Law). In order to exercise your regulatory rights as set out 

in the Law, please fill in this application form clearly and in full by affixing your wet signature submit it 

to our company acting as the data controller as per Article 13 of the Law by sending 

 the original signed document either in person or via a notary public to “Meşelik Mah. Çomça 

Mevkii Sokak No: 10  Milas/MUĞLA”  

 After the form is signed with the “secure electronic signature” as stipulated in the Electronic 

Signature Law no. 5070, send the form with the secure electronic signature by registered 

electronic mail to serkocotelcilik@hs03.kep.tr. 

. Any applications you will file within this framework will be concluded within the shortest possible time 

and within a maximum of 30 days. In case the information and documentation provided by you are 

incomplete or incomprehensible, we will contact you in order to clarify your application.  

1. DATA SUBJECT INFORMATION 

Name-Last Name  

T.R. ID No. (For Turkish citizens)  

Nationality and passport/ID no (for 

foreigners) 
 

Phone No.  

Residential/Work Address 

 
 

E-mail Address  

 

2. YOUR RELATIONSHIP WITH OUR COMPANY (Please specify your relationship with our 

company. such as customer, business partner, employee candidate, former employee, third party 

company employee, shareholder, etc.) 

☐ Customer  

☐ Visitor 

☐ Business Partner  

☐ Employee 

☐ Other (Please specify) 
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3. CONTENT OF APPLICATION (Please specify in detail your request filed within the 

framework of the Law and personal data subject to your request. Enclose relevant 

information and documentation with your application.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. DECLARATION BY THE APPLICANT  

In line with the above-mentioned requests, please be so kind as to assess the application filed with your 

Company within the framework of Article 13 of the Law and to inform me about the outcome. I do 

hereby declare and undertake that the information and documentation provided to you hereunder are 

accurate and up-to-date, that your Company may request additional information and documentation to 

conclude by application and that I may be obliged to pay the fee to be specified by the Board if extra 

fees are charged. 

Method of Notification of the Answer to the Application (please select) 

☐ I would like the reply to be sent to my address by mail.  

☐ I would like the reply to be sent to my e-mail address. 

 

Applicant/Personal Data Subject   

Name, Last Name:  

Date of Application:  

Signature:  
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   VERİ SAHİBİ BAŞVURU FORMU 

 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (Kanun) 11. Maddesi uyarınca kişisel veri 

sahiplerine Kanun kapsamında bazı haklar tanınmıştır. Lütfen Kanun kapsamında haklarınızdan 

yararlanmak üzere, Kanun’un 13. maddesinin birinci fıkrası uyarınca veri sorumlusu olan Şirketimize 

ileteceğiniz taleplerinizi, işbu başvuru formunun açık ve tam bir şekilde doldurarak  

 ıslak imzalı bir nüshasının bizzat elden veya noter aracılığı ile Meşelik Mah. Çomça Mevkii 

Sokak No:10 Milas/MUĞLA adresine  

 5070 Sayılı Elektronik İmza Kanunu kapsamındaki “güvenli elektronik imza” ile imzaladıktan 

sonra güvenli elektronik imzalı formun serkocotelcilik@hs03.kep.tr adresine kayıtlı elektronik 

posta ile iletinizi. 

Yaptığınız başvuruyu mümkün olan en kısa sürede ve en geç 30 gün içerisinde yanıtlandıracağız. 

Tarafımıza sunduğunuz bilgi ve belgelerin eksik olması veyahut anlaşılamaz olması halinde 

başvurunuzu netleştirmek amacıyla sizlerle iletişime geçeceğiz. 

 

1. VERİ SAHİBİNİN BİLGİLERİ  
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 Adı- Soyadı  

 
 

 

 

T.C. Kimlik Numarası (Türkiye Cumhuriyeti 
vatandaşları için)  

 

 

Uyruğu ve pasaport/kimlik numarası 

(Yabancılar için) 

 

Telefon Numarası  

 

 

 
Yerleşim Yeri/İş Yeri Adresi 

 

 

 
E-posta Adresi  

 
 

 

 

 

 

 

  
2. ŞİRKETİMİZ İLE İLİŞKİNİZ (Lütfen Şirketimiz ile olan ilişkinizi belirtiniz. Müşteri, iş ortağı, 

çalışan adayı, eski çalışan, üçüncü taraf firma çalışanı, hissedar gibi)  

☐ Müşteri  

☐ Ziyaretçi  

☐ İş Ortağı                      

☐ Çalışan  

☐ Diğer (Lütfen belirtiniz)  

 

3. BAŞVURU İÇERİĞİ (Lütfen Kanun kapsamındaki talebinizi ve talebinize konu olan 

kişisel verileri detaylı olarak belirtiniz. Konuya ilişkin bilgi ve belgeleri başvuruya 

ekleyiniz.)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. BAŞVURU SAHİBİNİN BEYANI  
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Yukarıda belirttiğim talepler doğrultusunda, Şirketinize yapmış olduğum başvurumun Kanun’un 

13’üncü maddesi uyarınca değerlendirilerek tarafıma bilgi verilmesini rica ederim. İşbu başvuruda 

tarafınıza sağlamış olduğum bilgi ve belgelerimin doğru ve güncel olduğunu, Şirketinizin başvurumu 

sonuçlandırabilmek adına ilave bilgi talep edebileceğini ve ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kurul 

tarafından belirlenen ücreti ödemem gerekebileceği hususunda aydınlatıldığımı beyan ve taahhüt 

ederim. 

Başvuruya Yanıtın Bildirilme Yöntemi (Lütfen seçim yapınız)  

☐ Beyan etmiş olduğum adresime posta ile gönderilmesini istiyorum.  

☐ Beyan etmiş olduğum e-posta adresime gönderilmesini istiyorum.  

Başvuru Sahibi/Kişisel Veri Sahibi  

Adı Soyadı :  

Başvuru Tarihi :  

İmzası : 

 

 


