شرکت سهامی عام فلز صنعتی تجاری بماس
فرم تقاضا برای ارسال به مسئول مربوط به اطالعات

 .۱توضیحات عمومی
با توجه به قانون شماره  ۶۶۹۸قانون حمایت از اطالعات شخصی که در (ک و ک ک )به به عنوان شخص مورد نظر که
صاحب داده و اطالعات شخصی می باشد (شخص تقاضا کننده) بر اساس ماده  ۱۱قانون ک و ک ک حق درخواست برخی
از درخواست های مربوط به پردازش داده های شخصی داده شده است.
فرم تقاضا رابطه بین شخص متقاضی وشرکت سهامی عام فلز صنعتی تجاری بماس (بماس متال) ثتبیت شده و از جانب
شرکت بماس متال اطالعات شخصی شما بطور کامل و آماده پردازش می شود تا بتوانید به طور دقیق و قانونی به برنامه
پاسخ داده شود .به منظور اطمینان از امنیت اطالعات شخصی شما و جلوگیری از انتقال غیرقانونی داده ها و برای شناسایی
مجاز هویت از جانب شرکت بماس متال ممکن است اطالعات اضافی درخواست شود .اگر اطالعات مشخص شده توسط
متقاضی صحیح و  /یا به روز نشده نباشند یا درخواستها غیرمجاز باشند  ،متقاضی مسئولیت این موضوع را برعهده دارد.
مطابق با ماده  ۷قانون روال ها و اصول کاربردی برای سرپرست داده ها در صورتی که به درخواست متقاضی به صورت
کتبی پاسخ داده شود  ،تا ده صفحه هزینه دریافت نمی گردد .اگر بیشتر از ده صفحه باشد به ازای هر صفحه  ۱لیر ترکیه
هزینه درخواست خواهد شد .در صورتی که جواب درخواست متقاضی در روی سی دی و یا فلش یو اس بی داده شود به
ازای هزینه و مصارف از متقاضی دریافت هزینه خواهد گردید.
 .۲محدوده حق درخواست طبق ماده شماره  ۱۱قانون ک و ک ک
زمانی که متقاضی به شرکت بماس متال فرم درخواست می فرستد حق طلب اطالعات در مورد موارد ذکر شده در زیر را از
شرکت مربوطه دارا می باشد.
 -۱درخواست اطالعات در مورد پردازش اطالعات و داده های ارایه شده
 -۲درخواست اطالعات در مورد روش و چگونگی پردازش داده های فرستاده شده توسط متقاضی
-۳اهداف مربوط به پردازش داده های شخصی متقاضی و درخواست اطالعات در مورد استفاده از این اطالعات در
چارچوب اهداف تعیین شده
 -۴درخواست اطالعات در مورد انتقال اطالعات شخصی متقاضی با اشخاص سوم در داخل و یا در خارج از کشور
-۵درخوایت تصحیح در صورتی که اطالعات متقاضی به طور نادرست پردازش گردیده شود و درخواست اطالعرسانی در
چارچوب این فعالیت انجام شده که در این زمینه به اشخاص ثالثی که داده های شخصی به آنها منتقل شده است،
 -۶در صورتی که اطالعات شخصی فرد متقاضی با توجه به اینکه مطایق با ک و ک ک و دیگر قوانین درج شده باشد پس از
ای نکه درخواست کننده فعالیتش به پایان رسید درخواست برای پاک کردن اطالعات از سیستم مربوطه و از بین بردن تمامی
اطالعات به طور کامل و یا درخواست ناشناسي که در صورت وجود این درخواست طلب اطالعرسانی برای اشخاض ثالثی
که قبال اطالعات شخصی به آنها انتقال داده شده است.
 -۷داشتن اعتراض به ظهور نتیجه ای در مقابل تجزیه و تحلیل داده های پردازش شده از طریق سیستم های خودکاربه طور
منحصر انجام گرفته شده است
 -۸در صورت آسیب دیدن اطالعات شخصی در اثر پردازش غیرقانونی  ،حق درخواست رفع خسارت
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 -۲روش تقاضا و ارسال درخواست
با توجه به بند شماره یک ماده  ۱۳قانون ک و ک ک  :تقاضا ها باید در رابطه و مطابق با این حقوق انجام شود که باید به
صورت کتبی و امضایی یا با روش های دیگری که توسط شورای حفاظت از اطالعات شخصی (کمیسیون) تعیین شده است
به ما ارسال گردد.
تقاضا هایی که باید در این چارچوب به صورت کتبی تهیه شوند  ،باید از این روش استفاده نمایند.
 مراجعه شخص متقاضی به صورت حضوریاز طریق دفترخانه اسناد رسمیاز طریق پست الکترونیکی ثبت شده (کپ)  ،امضای امن الکترونیکی  ،امضای موبایلویا می توان از طریق ایمیل الکترونیکی ارسال شده توسط متقاضی که این آدرس س پست الکترونیکی که قبالً به ما گزارششده و در سیستم ما ثبت شده است  ،برای ما ارسال گردد.

آدرسی که تقاضا ارسال خواهد شد اطالعاتی که باید در ارسال تقاضا مشخص روش تقاصا
شود

روستای دمیرجیلر م او س ب کوچه
شماره  ۸پالک  ۱دیالواسی /
کوجاعلی

تقاصای شخصی (شخص متقاضی
جمله درخواست اطالعات تحت قانون
حمایت از داده های شخصی بر روی پاکت شخصا ً با مدارکی که هویت وی را اثبات
کند  ،حضورا مراجعه کرده و متقاضی
نوشته خواهد شد
می شود)

روستای دمیرجیلر م او س ب کوچه
شماره  ۸پالک  ۱دیالواسی /
کوجاعلی

ارسال از طریق دفترخانه اسناد رسمی

بر روی پاکت ابالغیه جمله درخواست
اطالعات تحت قانون حمایت از داده های
شخصی بر نوشته خواهد شد

bemasmetal@hs01.kep.tr

در قسمت موضوع ایمیل جمله
درخواست اطالعات تحت قانون حمایت
از داده های شخصی نوشته خواهد شد

با "امضای الکترونیکی ایمن" و از
طریق نامه پست الکترونیکی ثبت شده

kvkk@bemasmetal.com

در قسمت موضوع ایمیل جمله
درخواست اطالعات تحت قانون حمایت
از داده های شخصی نوشته خواهد شد

ارسال تقتضت از طریق امضا موبایل و
یا ایمیل [با استفاده از آدرس پست
الکترونیکی که قبال ً توسط شخص مربوط
به کنترل کننده داده ها گزارش شده و در
]سیستم کنترل داده ثبت شده است

در درخواست و تقاضایی که توسط متقاضی از طریق پست الکترونیکی انجام می شود شرکت بماس متال برای تایید
اطالعات ارایه شده توسط شخص متقاضی حق درخواست اطالعات اضافی را نیز دارا می باشد.
تقاضاهایی که به ما ارایه و ارسال می گردد با توجه به بند دوم ماده  ۱۳قانون ک و ک ک با توجه به ماهیت تقاضای شما از
تاریخی که تقاضا به دست ما رسیده است در طول مدت سی روز به طور کتبی و یا از طریق ایمیل به شما جواب داده خواهد
شد.
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 -۳اطالعات هویت و اطالعات تماس شما
آ) اطالعات تماس متقاضی
نام
نام خانوادگی
شماره ملی ترکیه در صورتی که خارجی هستید شماره
پاسپورت
تلفن
ایمیل
آدرس محل اقامت و آدرس محل کار

ب) لطفا ارتباط خود را با شرکت بماس متال توضیح دهید مانند بازدید کننده  ،مشتری  ،کارمند شریک  ،متقاضی برای
کارکنی  ،کارکن سابق  ،کارمند شرکت شخص ثالث  ،سهامدار)
کارکن □
متقاضی برای کارکن بودن □
کارمن سابق □
دیگر □
……………………………………:

بازدید کننده □
مشتری □
شریک کاری □

قسمتی که شما در شرکت ما در ارتباط هستید
بخش
موضوع
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 -۴موضوع درخواست
لطفا با توجه به قانون ک و ک ک درخواست خود را به طور کامل توضیح دهید:

متقاضی
نام و نام خانوادگی
امضا (در صورتی که این یک درخواست کتبی است)
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