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 طریقة الطلب  .1
 

("القانون") ، وطلبك    6698من قانون حمایة البیانات الشخصیة رقم    11یمكنك إیصال طلباتك في إطار حقوقك المذكورة في المادة  
من البیان الخاص بإجراءات ومبادئ التقدم لمسؤول البیانات باستخدام إحدى الطرق   5من القانون والمادة  13وفقًا للمادة  إلى جمعیتنا

 الموضحة أدناه.
 

المعلومات التي یجب إیضاحھا عند  عنوان الطلب طریقة الطلب
 تقدیم الطلب

  مقدم طلب شخصي موقع بتوقیع مبلول (قدوم  
الطلب شخصیاً والتقدم بالطلب مع وثیقة تثبت  

  ھویتھ) أو تبلیغ بواسطة كاتب العدل 

Koşuyolu Mah. Cenap 
Şahabettin Sok. No. 42, 

34718  
Kadıköy / İSTANBUL 

یُكتب على الظرف/ التبلیغ ما  
طلب معلومات بموجب    یلي " 

 البیانات الشخصیة (قانون حمایة  
Kişisel Verilerin 

Korunması Kanunu 
Kapsamında Bilgi 

Talebi ."( 

طلب من خالل عنوان البرید االلكتروني  
 الموجود في موقعنا 

info@hayatadestek.org   یُكتب في قسم موضوع البرید ما
معلومات بموجب  طلب    یلي " 

 قانون حمایة البیانات الشخصیة (
Kişisel Verilerin 

Korunması Kanunu 
Kapsamında Bilgi 

Talebi ."( 

) بعد  KEPعبر البرید االلكتروني المسجل ( 
 التوقیع  بـ "التوقیع االلكتروني اآلمن" 

hayatadestek@hs01.kep.tr   یُكتب في قسم موضوع البرید ما
طلب معلومات بموجب    یلي " 

 قانون حمایة البیانات الشخصیة (
Kişisel Verilerin 

Korunması Kanunu 
Kapsamında Bilgi 

Talebi ."( 

المتواجد   غیر  االلكتروني  البرید  عنوان  عبر  طلب 
على موقعنا (تقدم مقدم الطلب إلى جمعیتنا  باستخدام 
موقعنا   على  المتواجد  غیر  االلكتروني  البرید  عنوان 

 مع تضمین طلبھ توقیع محمول/توقیع الكتروني)  

info@hayatadestek.org   یُكتب في قسم موضوع البرید ما
طلب معلومات بموجب    یلي " 

قانون حمایة البیانات الشخصیة  
 )Kişisel Verilerin 

Korunması Kanunu 
Kapsamında Bilgi 

Talebi ."( 

 
 

 سیتم الرد على طلباتك المرسلة إلینا في غضون ثالثین یوًما من تاریخ وصول طلبك إلینا وفقًا لطبیعة الطلب ، بموجب للفقرة الثانیة من
 من القانون. 13المادة 

 
من القانون. 13سیتم تسلیم ردودنا إلیكم خطیاً أو إلكترونیاً بموجب أحكام المادة 
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 واالتصال الخاصة بك   معلومات الھویة  .2
 

 یرجى ملء الحقول أدناه حتى نتمكن من االتصال بك والتحقق من ھویتك.
 

  النسبة:   -االسم 
رقم الھویة التركیة / لألجانب رقم جواز السفر أو رقم  

 رقم الھویة
 

  عنوان الموقع الرئیسي للتبلیغ / عنوان مكان العمل: 

  الھاتف المحمول: 

  رقم الھاتف: 
  الفاكس: رقم  

  عنوان البرید االلكتروني: 
 
 

 عالقتك مع جمعیتنا.   تحدید یرجى   .3
 

 سابق ، موظف شركة / مؤسسة خارجیة ، إلخ.)عمل ، موظف مرشح ، موظف  مستفید ، شریك ( 
 

 
 مستفید / عمیل  □
 ضیف  □

 
 شریك عمل  □
 ..........أخرى: ....................  □

 
   : الوحدة /المكتب الذي تتواصل معھ في جمعیتنا والمدینة الموجود فیھا  

........................................................................................................................... 
 

  ................................................................................................................. الموضوع:  
  

 
 

 موظف سابق  □

 .......... : ھا ت فی عمل ي  ت الت وا سن  ال
 

 أخرى: ............. □

 

 

 شاركت طلب تقدم للعمل / سیرة ذاتیة  □

خ: .............  ری  التا
 

 موظف شركة / مؤسسة خارجیة  □

 عملت فیھا ومنصبك فیھایرجى تحدید الشركة/ المؤسسة التي 
 ............................ 

 

 
 :یرجى تحدید طلبك بالتفصیل في إطار القانون .4
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 :على طلبك بردنا    التي سنبلغك بھا طریقة  ال یرجى اختیار   .5
 

 إرسالھ إلى عنواني.  أرید أن یتم  □

 أرید أن یتم إرسالھ إلى عنوان البرید اإللكتروني الخاص بي. □

 (إذا اخترت طریقة البرید اإللكتروني ، فسنستطیع الرد علیك بشكل أسرع) 

 أرید الحصول علیھ بالید.  □

 (في حالة االستالم بالوكالة ، یلزم وكالة أو شھادة تفویض مصدقة من كاتب العدل.)         
 
 
 

تم تنظیم استمارة الطلب ھذه لتحدید عالقتك بشركتنا ، إن وجدت ، ولتحدید بیاناتك الشخصیة التي تمت معالجتھا بواسطة شركتنا 
ومعلومات   مستندات  في طلب  بالحق  شركتنا  تحتفظ  القانونیة.  الفترة  وفي  بشكل صحیح  طلبك  على  الرد  ولنستطیع   ، كامل  بشكل 

ة أو رخصة القیادة ، وما إلى ذلك) من أجل إزالة المخاطر القانونیة التي قد تنشأ عن المشاركة غیر إضافیة (نسخة من بطاقة الھوی
القانونیة وغیر العادلة للبیانات ، وخاصة لضمان أمان بیاناتك الشخصیة. إذا كانت المعلومات المتعلقة بطلباتك المقدمة في االستمارة  

دیم طلب غیر مؤھل ، فإن شركتنا ال تعتبر مسؤولة عن ھذه الطلبات بمعلومات خاطئة  غیر صحیحة وغیر محدثة ، أو في حال تم تق
 أو الطلبات غیر المؤھلة. 

 
 

 
 

  مقدم الطلب (صاحب البیانات الشخصیة) 

 االسم والنسبة: 

 تاریخ الطلب: 

 التوقیع: 
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