VERİ SORUMLUSU BAŞVURU FORMU

1- Başvuru Sahibinin:
Adı ve Soyadı
T.C Kimlik Numarası

Telefon Numarası
Adresi
E-posta adresi

2- Başvuru Sahibinin Lazzoni Hotel ile ilişkisi:
☐ Müşteri
☐ Personel
☐ Eski Personel
☐ İş Ortağı/Çözüm Ortağı/Danışman
☐ Ziyaretçi
☐ Diğer /Lütfen açıklayınız.
3- Lütfen Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”)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.

Not: Vekaleten yapılan başvuru ve teslim alma işlemlerinde, usulüne uygun olarak
düzenlenmiş vekaletname örneği Lazzoni Hotel’e ibraz edilmelidir.

5- Veri Sahibinin hak ve yükümlülükleri:
Lütfen başvurunuzun sağlıklı ve süratli bir biçimde neticelendirilebilmesi için
taleplerinizi lütfen Veri Sorumlusu Başvuru Formunu kullanarak gerçekleştiriniz.

Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek diğer yöntemler saklı kalmak
kaydıyla, kişisel veri sahipleri, veri sorumlularına başvurularını yazılı olarak veya
kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da ilgili
kişi tarafından veri sorumlusuna daha önce bildirilen ve veri sorumlusunun sisteminde
kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanarak yapmak zorundadırlar. Buna göre,
Veri Sorumlusu Başvuru Formu’nu tamamlayarak, imzalı bir örneğini aşağıda yer alan
adreslere yukarıdaki yöntemlerden birini kullanarak gönderiniz.
Veri Sorumlusu
E-posta

: Lazzoni Hoteli Lazzoni Mobilya Sanayi Turizm ve İnşaat
Anonim Şirketi
: info@lazzonihotel.com

Kep Adresi

: lazzonimobilya@hs01.kep.tr

Fiziki Posta Adresi

: Çankırı Bulvarı No:49 Balıkhisar Mevkii Akyurt Ankara

Lazzoni Hotel, Kanunun 13. maddesi gereğince, veri sahiplerinin kişisel verilerine
ilişkin taleplerini, talebin niteliğine göre en geç otuz (30) gün içinde kural olarak
ücretsiz olarak cevaplandırır. Talebin ayrıca bir maliyet gerektirmesi durumunda Kişisel
Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen/belirlenecek olan tarifedeki ücret
tarafınıza yansıtılır. Şirketimiz talebinizi inceleyerek, kabul veya gerekçesini
açıklayarak reddetme hakkına sahiptir. Ret gerekçesi başvuru sahibi olarak tarafınıza
talebinize uygun biçimde bildirilir. Başvurunuzda yer alan talebin kabulü halinde
Şirketimiz talebin gereğini yerine getirir.
Lazzoni Hotel’in başvurunuzu değerlendirebilmesi için ek bilgi ve talep hakkı saklıdır.
Veri Sorumlusu Başvuru Formunda yer verdiğiniz bilgi ve talepler doğru ve güncel
olmalıdır. Bilgilerin doğru ve güncel olmaması ya da yetkisiz bir başvuru yapılması
halinde Lazzoni Hotel’in her ne ad altında olursa olsun herhangi bir sorumluluğu
olmayacağını bilgilerinize sunarız.

