
 
 

Planet Caravan Organizasyon Anonim Şirketi (“Planet Caravan”) 
 

1. Başvuru Sahibi iletişim bilgileri: 
 

İsim:   
Soy isim:  
TC Kimlik Numarası:  
Telefon Numarası:  
E-posta:  
Adres:  

 
 

 

2. Lütfen Planet Caravan ile olan ilişkinizi belirtiniz. (Müşteri / Etkinlik Katılımcısı, Mobil 
Uygulama Kullanıcısı, İş Ortağı, Çalışan Adayı, Eski Çalışan, Üçüncü Taraf Firma 
Çalışanı gibi) 

 

☐ Müşteri / Etkinlik Katılımcısı 

☐ Mobil Uygulama Kullanıcısı 

☐ İş ortağı 

☐ Ziyaretçi / 3. Kişi 

☒ Diğer: __________________________ 

 

☐ Mevcut Çalışan 

☐ Eski Çalışan  

Çalıştığım Yıllar : ___________  

☐ İş Başvurusu Sahibi / Çalışan Adayı 

☐ 3. Kişi Şirket / İş Ortağı Çalışanı   

Firma ve unvan bilgisi: ______________ 

Planet Caravan ile iletişimde olduğunuz konu: 
……………………………………..…………………………………….……………...………………………………………………… 

 

3. Lütfen KVK Kanunu kapsamındaki talebinizi detaylı olarak belirtiniz: 
 

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

 

4. Lütfen başvurunuza vereceğimiz yanıtın tarafınıza bildirilme yöntemini seçiniz: 
 

 Adresime gönderilmesini istiyorum. 
 E-posta adresime gönderilmesini istiyorum.  

(E-posta yöntemini seçmeniz hâlinde size daha hızlı yanıt verebileceğiz.) 



 
 

 Elden teslim almak istiyorum.  
(Vekâleten teslim alınması durumunda noter tasdikli vekâletname veya yetki belgesi 
olması gerekmektedir.)  

Bu formu doldurarak, imzalı bir örneğini Evliya Çelebi Mah. Sadi Konuralp Cad. Nejat Eczacıbaşı 

Binası No: 5/2 Beyoğlu/İstanbul adresine (Noter kanalı vb. yollarla) gönderebilir ya da güvenli 

elektronik imza, mobil imza ya da bize daha önce bildirilen ve sistemimizde bulunan elektronik 

posta adresinizi kullanmak suretiyle iletebilirsiniz. Bu form, Planet Caravan ile olan ilişkinizi tespit 

ederek, varsa, Planet Caravan tarafından işlenen kişisel verilerinizi eksiksiz ve isabetli olarak ilgili 

başvurunuza doğru ve kanuni süresi içerisinde cevap verilebilmesi için tanzim edilmiştir. Hukuka 

aykırı ve haksız bir şekilde veri paylaşımından kaynaklanabilecek hukuki risklerin bertaraf 

edilmesi ve özellikle kişisel verilerinizin güvenliğinin sağlanması amacıyla, şirketimiz kimlik ve 

yetki tespiti için ek evrak ve malumat (nüfus cüzdanı veya sürücü belgesi sureti vb.) talep etme 

hakkını saklı tutar.  

 

Başvuru Sahibi (Kişisel Veri Sahibi)  

Adı Soyadı   : 

Başvuru Tarihi   :  

İmza   : 

 

 

 

 


