Silahtarağa
Gayrimenkul Yatırım
A.Ş.
Özel Stüdyo Santral
Kız Öğrenci Yurdu

Kişisel Veriler
Hakkında Başvuru
Formu

BAŞVURU SAHİBİ BİLGİLERİ
Başvuru Sahibi Adı Soyadı

Başvuru Sahibi TCKN

Pasaport No / Kimlik No
[Yabancı Başvuru Sahibi için]
Adres
[Noter vb. kimlik teyidi sağlayan yazılı yöntemlerle
yapılan başvurulara bu adresten dönüş
yapılacaktır.]
KEP (Kayıtlı Elektronik Posta) adresi[KEP
üzerinden yapılan başvurulara bu adresten dönüş
yapılacaktır.]

E-posta Adresi

Telefon No / Faks No

BAŞVURU İÇERİĞİ

Talep konusu

Açıklamalar

(Başvurunuza gereğince cevap verilebilmesi için talebinizin belirli,açık ve anlaşılır
olmasıgerekmektedir.)

Ekler

[Ekte bilgi ve belge
paylaşıyorsanız lütfen
belirtiniz.]

BAŞVURU SAHİBİNİN STÜDYO SANTRAL İLE OLAN İLİŞKİSİ

STÜDYO SANTRAL ile olan
ilişkiniz

o Misafir
o Kullanıcı
o Çalışan Adayı*
o Eski Çalışan**
o İş Ortağı
o Üçüncü Taraf Şirket Çalışanı***
o Diğer(Lütfen belirtiniz.):
…………………………..

STÜDYO SANTRAL içerisinde kişisel verilerinizi toplayan birim
[Belirtilmesi zorunlu olmamakla birlikte, belirtmeniz halinde başvurunuz daha hızlı
sonuçlandırılabilecektir.]

*Çalışan adayıysanız lütfen aşağıdaki kısımları doldurunuz

İş başvurusunda bulunduğunuz tarih
İş başvurusunun yapılış şekli

**Eski çalışansanız lütfen aşağıdaki kısımları doldurunuz

Çalıştığınız yıllar
Çalıştığınız birim

***Üçüncü taraf şirket çalışanıysanız lütfen aşağıdaki kısımları
doldurunuz

Çalıştığınız şirketin unvanı
Çalıştığınız pozisyon

İşbu başvuru formunda Şirket ile paylaştığım kişisel verilerin doğru ve güncel olduğunu,
yetkisiz başvuru yapmadığımı, aksi halde söz konusu olabilecek her türlü hukuki ve/veya cezai
sorumluluğun tarafıma ait olacağını bildiğimi kabul, beyan ve taahhüt ederim.

Tarih
Başvuru Sahibi Ad Soyad
İmza
[KEP üzerinden yapılan başvurularda güvenli
elektronik imza ya da mobil imza kullanılabilir.]

*Kişisel Veriler Hakkında Başvuru Formu, Silahtarağa Gayrimenkul Yatırım A.Ş. Özel
STÜDYO SANTRALKız Öğrenci Yurdu (“Stüdyo Santral”) ile olan ilişkinizi tespit etmek,
varsa, STÜDYO SANTRAL, tarafından işlenen kişisel verilerinizi eksiksiz olarak belirleyerek,
ilgili başvurunuza doğru ve kanuni süresinde cevap verilebilmesi amacıyladüzenlenmiştir.
Hukuka aykırı ve haksız şekilde veri paylaşımından kaynaklanabilecek risklerin bertaraf
edilmesi ve özellikle kişisel verilerinizin güvenliğinin sağlanması amacıyla, kimlik ve yetki
tespiti için STÜDYO SANTRAL tarafından ek bilgi ve evrak (nüfus cüzdanı, pasaport veya
sürücü belgesi sureti vb.) talep etme hakkı saklı tutulmaktadır. Form ile iletmiş olduğunuz
taleplerinize ilişkin bilgilerin doğru ve güncel olmaması ya da yetkisiz bir kişi tarafından
başvuru yapılması halinde STÜDYO SANTRAL, bu “yanlış bilgi” ya da “yetkisiz başvurudan
kaynaklı” taleplerden dolayı oluşabilecek zararlar nedeniyle sorumluluk kabul etmemektedir.
** Başka bir kişi adına başvuru yapıyorsanız, ‘Açıklamalar’ kısmında başvuru sahibiyle
ilişkinizi ve kendi kimlik bilgilerinizi de belirtmeniz, yetkili temsilci olduğunuzu gösterir noterce
onaylanmış vekaletnameyi formun ekinde bizimle paylaşmanız gerekmektedir. Velisi ya da
vasisi olduğunuz küçük/kısıtlı adına başvuru yapıyorsanız, başvuru sahibiyle ilişkinizi ve/veya
yetkinizi gösteren nüfus kayıt örneği ya da ilgili belgeyi paylaşmanızı rica ederiz.

