ACIBADEM SAĞLIK HİZMETLERİ VE TİC. A.Ş.
MƏLUMAT SAHİBİNİN MÜRACİƏT FORMU

1. ÜMUMİ
Bu müraciət forması Acıbadem Sağlık Hizmetleri ve Tic. A.Ş. ("Acıbadem" və ya "Şirkət") fərdi
məlumatların qorunması haqqında Qanunun 11 və 13-cü maddələrinə uyğun olaraq məlumat
sahibi tərəfindən təqdim edilmiş müraciətləri dərhal, səmərəli və hərtərəfli qiymətləndirmək və
qəbul etmək üçün məlumat nəzarətçisi adından fəaliyyət göstərir. (No. 6698) ("PDPL") və
Ümumi məlumatların qorunması qaydası (No. 2016/279 / EC) ("GDPR").

2.

MÜRACİƏT

PDPL-nin 11-ci və 13-cü maddələrinə və / və ya GDPR-nin 15-22-ci maddələrinə əsasən, siz
məlumat sahibi, bu müraciət formasını və ya digərlərini dolduraraq məlumat nəzarətçisi kimi
fəaliyyət göstərən şirkətimizin PDPL və / və ya GDPR-nin tətbiqi ilə bağlı yazılı tələblərinizi
aşağıdakı yollarla (müəyyən qaydalarla) təqdim edə bilərsiniz:
•

Fahrettin Kerim Gökay Cad.No:49 Altunizade, İstanbul, Türkiyə “Firma Katibliyinə” ünvanlanan
“Fərdi məlumatların qorunması Qanununa uyğun olaraq məlumatın tələbi ” sözləri yazılmış bir
zərfdə imzanızla bir tələb məktubunu kuryer ilə göndərə bilərsiniz.

•

Tələb notarius vasitəsilə göndərilə bilər.

•

Təhlükəsiz bir rəqəmsal və ya mobil imza ilə tələbinizi qeydiyyatdan keçmiş e-poçtunuzdan və ya
sistemimizdə qeydiyyatdan keçmiş e-poçtunuzdan acibademsaglik@hs02.kep.tr ünvanına
göndərə bilərsiniz.

•

Acıbadem ünvanına kisiselveri@acibadem.com.tr ünvanına “Şəxsi məlumatların qorunması
Qanunu çərçivəsində məlumat tələbi” mövzusu ilə “word” və ya “pdf” formatında etibarlı
elektron imzalı bir sənəd göndərə bilərsiniz.

MƏLUMAT SAHİBİ HAQQINDA BİLGİLƏR
Formanızı təhlil etmək və sualınıza dair qərar vermək üçün aşağıdakı xanalar düzgün
doldurulmalıdır.

Adı *
T.R. Şəxsiyyət vəsiqəsinin
nömrəsi*
Ünvan*
Telefon nömrəsi*
Elektron poçt ünvanı *
Faks nömrəsi (istəyə görə)

* * Doldurulması tələb olunan xanalar

Bizə göndərilən şəxsi məlumatlarınız yalnız bu ərizə formasını qiymətləndirmək və doldurmaq
və sizinlə əlaqə qurmaq üçün işlənir.
Zəhmət olmasa Acıbadem ilə iş birliyinizlə əlaqəli variyantı işarələyin, və bu əməkdaşlığın
davam etdiyini aşağıda göstərin.
Pasiyent
İş - partneri
Ziyarətçi
Digər (

)

o Acıbadem ilə iş birliyim müraciət zamanı da davam edir..
o Acıbadem ilə əməkdaşlığım sona çatdı (
)

MƏLUMAT SAHİBİNDƏN MÜRACİƏTLƏR
Zəhmət olmasa, məlumat sahibi olaraq, Maddə 11 və 13 PDPL və / və ya Maddələr 15-22
GDPR-ə uyğun olaraq məlumat tələb etdiyiniz bölmənin (lərin) altını işarələyin.

SİZİN İSTƏYİNİZ

ZƏRURİ MƏLUMAT /SƏNƏD

SİZİN SEÇİMİNİZ

Zəhmət olmasa müəyyən bir məlumat növü ilə
bağlı məlumata ehtiyacınız olub olmadığını
bildirin.
1.Şəxsi məlumatlarımın Acıbadem
tərəfindən işlənib-işlənməməsini
bilmənizi xahiş edirəm.

……………………………………………………
……………………………………………………

Zəhmət olmasa müəyyən bir məlumat növü ilə
bağlı məlumata ehtiyacınız olub olmadığını
bildirin.
2.Şəxsi məlumatlarımın Acıbadem
tərəfindən niyə işləndiyini
bilmənizi xahiş edirəm.

……………………………………………………
……………………………………………………

Zəhmət olmasa müəyyən bir məlumat növü ilə
bağlı məlumata ehtiyacınız olub olmadığını
bildirin.
3.Şəxsi məlumatlarımın Acıbadem
tərəfindən müvafiq məqsədlər üçün
……………………………………………………
istifadə edilib-edilmədiyini
öyrənməyinizi xahiş edirəm.
……………………………………………………

Zəhmət olmasa müəyyən bir məlumat növü ilə
bağlı məlumata ehtiyacınız olub olmadığını
bildirin.

4. Şəxsi məlumatlarım beynəlxalq
və ya yerli üçüncü şəxslərə
ötürülürsə, şəxsi məlumatlarımın
ötürüldüyü üçüncü şəxsləri tanımaq ……………………………………………………
istəyirəm.
……………………………………………………

Sizin fikrinizcə, tam işlənməmiş və ya səhv
işlənmiş məlumatları göstərin və necə
düzəldilməli olduğunu izah edin.
5.Şəxsi məlumatlarımın səhv və ya
natamam işləndiyinə inanıram və
düzəlişlər etməyinizi xahiş edirəm.

……………………………………………………
……………………………………………………

6. Xahiş edirəm, mənim fikrimcə,
tam işlənməmiş / səhv işlənmiş
şəxsi məlumatların, şəxsi
məlumatlarımın ötürüldüyü üçüncü
şəxslər tərəfindən də düzəldilməsini
xahiş edirəm.

Укажите информацию, которая, по Вашему
мнению, обрабатывается не полностью или
неправильно, и объясните, как ее следует
исправить.
Sizin fikrinizcə,
tam işlənməmiş və ya səhv işlənmiş məlumatları
göstərin və necə düzəldilməli olduğunu izah edin.

……………………………………………………
……………………………………………………

7. Şəxsi məlumatlarımı silməyinizi
xahiş edirəm, çünki bunların
işlənməsi üçün əsaslar etibarlı
deyil.

Xahiş edirəm
bu tələbin mövzusu olan məlumatları və
faydalarınızla zidd olduğuna inandığınız nəticəni
daxil edin, bu tələbləri dəstəkləyən məlumat və
sənədləri Müraciət Formasına əlavə edin.

……………………………………………………
……………………………………………………

8.Şəxsi məlumatlarımın üçüncü
şəxslər tərəfindən silinməsini xahiş
edirəm, çünki onların işlənməsi
üçün əsaslar etibarlı deyil.

Tələbiniz şəxsi məlumatlarınızın yalnız bir
hissəsinə aiddirsə, xahiş edirəm müvafiq
məlumatı və sorğunuzun əsasını tələbinizi
dəstəkləyən məlumat və sənədlərlə birlikdə verin,
bu ifadələri dəstəkləyən məlumatları və sənədləri
Müraciət formasına əlavə edin.

……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………

Zəhmət olmasa tələbinizin əsasını və tələbinizin
işlənməsinin nəticəsini göstərin, bu tələbləri
təsdiq edən məlumatları və sənədləri Müraciət
9. Şəxsi məlumatlarımın Acıbadem formasına əlavə edin.
tərəfindən yalnız
avtomatlaşdırılmış sistemlər
tərəfindən təhlil olunduğuna, və bu
analizin mənə zərər verən
……………………………………………………
nəticələrə gətirib çıxardığına
inanıram. Bu nəticəyə etiraz edirəm
……………………………………………………
……………………………………………………

Zəhmət olmasa
bu tələbin səbəblərini və çəkdiyiniz zərərləri
aşağıdakı hissədə göstərin, bu tələbləri
10. Şəxsi məlumatlarımın qanunsuz dəstəkləyən məlumat və sənədləri (məsələn, Fərdi
işlənməsi səbəbindən itkilərim üçün Məlumatların Qorunması Şurasının qərarları və
ya məhkəmə qərarı) Müraciət Formasına əlavə
kompensasiya tələb edirəm.
edin.

……………………………………………………

……………………………………………………
……………………………………………………

Müraciətlərin məlumat sahibi adından çıxış edən üçüncü bir şəxs tərəfindən doldurulmalı və
təqdim edilməli olduğunu nəzərə alaraq, bu ərizə forması ilə birlikdə notariat qaydasında təsdiq
edilmiş etibarnamə göndərmək lazımdır; qəyyumluqda olan uşaqlar adından verilmiş müraciətlər
üçün qəyyumluq / qəyyumluq vəziyyətini təsdiqləyən sənədlərin surətləri bu müraciət formasına
əlavə edilməlidir.
Acıbadem, bir şəxslə əlaqə qurma və Acıbadem tərəfindən əldə edilən şəxsi məlumatlarınızın
təhlükəsizliyini təmin etmək üçün məlumatların sahibi olduğunuzu təmin etmək üçün məlumat
və sənəd tələb etmək hüququna malikdir. Bununla bağlı tərəfimizə təqdim olunan məlumat və
sənədlər, məlumatların sahibi olduğunuz təsdiqləndikdən dərhal sonra məhv ediləcəkdir.
Tələb olunan məlumat və sənədlər natamamdırsa, tələbimizə əsasən bütün məlumatları və
sənədləri doldurub təqdim etməlisiniz. Maddə 13/2 PDPL və / və ya Maddə 12/3 GDPR tələbinin
tamamlanması üçün verilən otuz (30) gün müddət məlumat və sənədlər tərəfimizə tam təqdim
olunana qədər dayandırılacaqdır.

(i) MƏLUMAT SAHİBİNİN YEKUN TƏLƏBİ
PDPL və / və ya GDPR-yə uyğun olaraq, sorğunuz ən qısa müddətdə cavablandırılacaq, ancaq
sorğunuzun növündən asılı olaraq partiyanız tərəfindən qəbul edildikdən otuz (30) gün sonra.
Maddə 13 PDPL və / və ya Maddə 12 GDPR-yə uyğun olaraq cavabımız bu müraciət formasında
göstərilən üstünlüklərinizdən asılı olaraq sizə yazılı və ya elektron daşıyıcılar vasitəsi ilə
göndəriləcəkdir. Zəhmət olmasa sorğunuza cavab vermək üçün poçta, e-poçta və ya faksa
üstünlük verdiyinizi aşağıda göstərin.
Müraciətim barədə nəticəni e-poçt adresimə göndərməyinizi xahiş edirəm.
Xahiş edirəm müraciətimlə bağlı nəticəni poçtuma göndərin.
Zəhmət olmasa, ərizəm barədə mənə bir nəticə göndərin.
(ii) MƏLUMAT SAHİBİNİN BƏYANATI

Bu məktubla PDPL və / və ya GDPR-yə uyğun olaraq təqdim edilmiş məlumat tələbimin
yuxarıdakı tələb / istəklər nəzərə alınaraq qiymətləndirilməsini və yerinə yetirilməsini xahiş
edirəm. Müraciətdə təqdim etdiyim məlumatların və sənədlərin mənə aid olduğunu, düzgün və
aktual olduğunu qəbul edirəm, bəyan edirəm və təsdiqləyirəm.
Məlumat sahibi
Adı
Sənədlərin təqdim
olunma tarixi
İmza

