Kişisel Veriler Hakkında
Başvuru Formu

Güncellenme tarihi:
24.03.2021

Enerjicell Aydınlatma Metni’nde (www.enerjicell.com.tr)) belirtildiği üzere, kişisel verilerinize ilişkin
olarak Turkcell Enerji Çözümleri ve Elektrik Satış Tic. A.Ş’ye (“Enerjicell”) yönelik Kişisel Verilerin Korunması
Kanunu ve ilgili mevzuat kapsamındaki başvuru ve taleplerinizi, Enerjicell’e daha önce bildirilen ve
şirket sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle
kisiselverilerikoruma@turkcell.com.tr, adresine e-posta göndererek, noter vasıtasıyla “Turkcell
Enerji Çözümleri ve Elektrik Satış Tic. A.Ş. Aydınevler Mahallesi İnönü Caddesi No: 20 Küçükyalı Ofis Park
B-Blok - Maltepe/İstanbul” adresine ya da kayıtlı elektronik posta (“KEP”) adresiniz üzerinden
turkcell.kisiselverilerikoruma@hs03.kep.tr adresine iletebilirsiniz.
Başvurunuzla ilgili gerekli incelemenin yapılabilmesi için, ihtiyaç duyulan ve mevzuatın gerektirdiği
bilgileri içeren aşağıdaki formu, Enerjicell’e daha önce bildirilen ve şirket sisteminde kayıtlı bulunan
elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle kisiselverilerikoruma@turkcell.com.tr, adresine
gönderebilir, çevrimiçi olarak KEP adresimize iletebilir veya formun çıktısını alarak noter kanalıyla
yukarıda yer verilen şirket adresimize gönderebilirsiniz.
Başka bir kişi adına başvuru yapıyorsanız, ‘Açıklamalar’ kısmında başvuru sahibiyle ilişkinizi ve kendi
kimlik bilgilerinizi de belirtmeniz, özel yetkilendirildiğiniz vekaletname örneğini 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.

Başvuru Sahibi Bilgileri
Başvuru Sahibi Adı Soyadı:
Başvuru Sahibi Uyruk:

Türkiye

Diğer

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(KayıtlıElektronikPosta)adresi: KEP
üzerinden yapılan başvurulara bu
adresten dönüş yapılacaktır.

E-posta Adresi:
Telefon No / Faks No:

/
Enerjicell İle Olan İlişkiniz

Enerjicell Abonesi

Turkcell Enerji Tekil No / Abone No:

Diğer

Açıklama:

Kişisel Veriler Hakkında
Başvuru Formu

Başvuru İçeriği
Turkcell Enerji Çözümleri ve Elektrik Ticaret A.Ş.
Başvuru Yapılan
Şirket

Talep Konusu
Açıklamalar
Başvurunuza sağlıklı yanıt verilebilmesi açısından, başvuru kapsamının belirli, açık ve anlaşılabilir
olması gerekmektedir.

Ekler:

Ekte bilgi ve belge
paylaşıyorsanız lütfen
belirtiniz.

Yukarıda paylaştığım bilgilerin ve varsa ekteki bilgi belgelerin doğru ve güncel olduğunu, tarafımdan
kimlik teyidi vb. amaçlarla ilave bilgi belge istenebileceğini, kişisel verilerle ilgili olmayan taleplerim
için başvuru yaptığım kanaldan yanıt verilmeyebileceğini, yanlış/yanıltıcı bilgilerle ya da yetkisiz
şekilde yapılan başvurular sebebiyle Enerjicell ve ilgili üçüncü kişiler nezdinde oluşabilecek
talep ve zararlardan sorumlu olacağımı kabul ve taahhüt ederim.
Tarih:
Başvuru Sahibi Adı Soyadı:
İmza:

KEP üzerinden yapılan başvurularda
güvenli elektronik imza ya da mobil
imza kullanılabilir.

