KİŞİSEL VERİ SİLME FORMU
Avrupa Birliği Koruma Yönergesi(GDPR) ve Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında
hakkınızda sakladığımız kişisel verilerinizi silmemizi isteme hakkına sahipsiniz.
Aşağıdakileri takip eden bir ay içinde derhal ve her hâlükârda yanıtlamak için elimizden gelenin en
iyisini yapacağız:
•
•

Yazılı talebinizi almamız veya
Sonradan ortaya çıkabilecek taleplerinizi sağlamak için sizden başka bilgileri de vermenizi
isteyebiliriz.

Bu formdaki verdiğiniz bilgiler sadece silmemizi ve yanıtlamamızı istediğiniz kişisel verinizi belirlemek
amacıyla kullanılacaktır. Talepte bulunmak için bu formu doldurmak zorunda değilsiniz fakat bunu
yapmak talebinizi hızlı bir şekilde işlememizi kolaylaştıracaktır.
Bu formu doldurarak Alemdar Cad. No 2 34122 Sultanahmet İstanbul Türkiye adresine iadeli taahhütlü
posta yoluyla bildirimde bulununuz. Bildirimle birlikte info@boutiquesaintsophia.com adresine de
kurye alıntısı ve bu formun taranmış kopyasıyla birlikte e-mail atmanız durumunda talebiniz fiziki
formu almamızı takiben 30 gün içerisinde sonuçlandırılacaktır. Eksik ve okunamayan formlar dikkate
alınmayacaktır.
1.

BÖLÜM: Bilgi talep eden kişi hakkında ayrıntılar:
Ad-soyadı:
Adres:
Telefon numarası:
E-mail adresi:

2.

BÖLÜM: Veri sahibi kişi misiniz?

Lütfen uygun kutuyu işaretleyiniz ve ardından gelen talimatları okuyunuz.
☐ EVET: Veri sahibiyim. Kimliğimin kanıtını ekliyorum.(aşağıya bakınız)(Lütfen 4. Bölüme
gidiniz)
☐ HAYIR: Veri sahibi adına hareket ediyorum. Veri sahibinin yazılı yetkisini ve kimliğinin
kanıtını ve kendi kimliğimi ekledim.(Aşağıya bakınız)(Lütfen 3. Bölüme gidiniz)

Doğru kişinin bilgilerini sildiğimizden emin olabilmek için bize kimliğinizi ve adresini kanıtlamanızı
rica ediyoruz. Lütfen bize aşağıdakilerden birinin veya her ikisinin fotokopisini veya taranmış
görüntülerini(orijinallerini göndermeyiniz) veriniz:
1- Pasaport, fotoğraflı ehliyet ruhsatı, kimlik kartı, doğum belgesi
2- Elektrik faturası, banka ekstresi, kredi kartı ekstresi(en fazla üç aylık), mevcut ehliyet
Eğer olduğunuzu iddia ettiğiniz kişi olduğunuza ikna olamazsak, talebinizi reddetme hakkımız
saklıdır.
3.

BÖLÜM: Veri sahibinin hakkında ayrıntılı bilgiler( eğer 1.bölümden farklıysa)
Ad-soyadı:
Adres:
Telefon:
E mail adresi:

4.

BÖLÜM: Silme Talebinin Nedeni

Kişisel verilerin silinmesinin hassaslığı göz önüne alındığında, GDPR Madde 17/1, bir talebin
dikkate alınmasından önce yerine getirilmesi gereken belli şartların olmasını gerektirir. Lütfen
verilerinizin silinmesini isteme nedenini belirtiniz ve bu belgeye gerekçeli belgelerinizi ekleyiniz.
Lütfen uygun olan kutucuğu seçiniz:
☐
Kişisel verilerinizin başlangıçta topladığımız amaçlar için artık gerekli olmadığını
hissediyorsunuz.
☐ Artık kişisel verilerinizi işlememize rıza göstermiyorsunuz.
☐ GDPR Madde 21 kapsamında kişisel verilerinizi işlememize itiraz ediyorsunuz.
☐ Kişisel verilerinizin yasa dışı işlendiğini hissediyorsunuz.
☐ Kişisel verilerinizin silinmesini gerektiren AB ve Üye Devletin yasal yükümlülüğüne tabi
olduğumuzu düşünüyorsunuz.
☐ Çocuksunuz, bir çocuğu temsil ediyorsunuz veya veri işleme esnasında çocuktunuz ve
kişisel bilgilerinizin size toplum hizmeti sunulması için kullanıldığını hissediyorsunuz.

5.

BÖLÜM: Hangi bilgileri silmek istersiniz?

Lütfen silmek istediğiniz bilgileri açıklayınız. Lütfen bilgileri tanımlamamıza yardımcı olacağını
düşündüğünüz ilgili ayrıntıları veriniz. Kişisel bilgilerinizi ne şekilde edinmiş olduğumuza ve
hangi tarihte edindiğimize ilişkin bilgi veriniz. Örneğin konaklama gerçekleştirdiyseniz konaklama
tarihinizle birlikte hangi bilgilerin bize ulaştığı.

Bunun yanında, yeterince açık değilse, bağlantılı sayfanın neden siz veya bu formda temsil ettiğiniz
kişi hakkında olduğunu lütfen açıklayınız.

Lütfen bunu not alınız. Silme işleminin ifade özgürlüğünüzü olumsuz anlamda etkileyeceği, yasal
zorunluluk ile çelişeceği, kamu sağlığı alanındaki kamu yararına aykırı olabileceği, bilimsel ve
tarihi araştırma alanlarında kamu yararına aykırı olacağı veya bir yasal savunmanın kurulmasını
veya diğer yasal iddiaların yasaklamasının söz konusu olabileceği gibi durumlarda GPDR Madde
17/3 uyarınca talep ettiğiniz bilgileri silemeyebiliriz. Bu gibi durumlarda derhal
bilgilendirileceksiniz ve bu karar için tüm nedenleri öğrenebileceksiniz.

Çoğu durumda talep ettiğiniz kişisel verileri silmekten memnuniyet duyarız ancak buna rağmen,
GPDR Madde 12/5’e uygun olarak, “açık bir şekilde temelsiz veya aşırı” kabul edilirse bir ücret
talep etme veya talebi reddetme hakkını saklı tutarız. Ancak, eğer uygunsa kişisel verilerinizin
silinmesi için her türlü çabayı göstereceğiz.
6.

BÖLÜM: Beyanname

Lütfen yanlış yönlendirme girişimlerinin kovuşturmaya neden olabileceğini unutmayınız.

Bu formun şartlarını okuduğumu ve anladığımı ve bu başvuruda ……….’e verilen bilgilerin doğru
olduğunu onaylıyorum. Veri kişinin kimliğini teyit etmenin …………………. için gerekli olduğunu
anlıyorum ve doğru kişisel verileri bulmak için daha ayrıntılı bilgi edinmek gerekli olabilir.

İmza:

Tarih:

Bu başvuru ile birlikte olması gerekli belgeler:
•
•
•
•

Kimliğinizin kanıtı(bkz. Bölüm 2)
Veri sahibinin kimliğinin kanıtı( Eğer yukarıdakinden farklıysa)
Verileri kendi adına yetkilendirecek şekilde yetkilendirmek( eğer uygulanabilirse)
Veri silme gerekçesi(Bkz. Bölüm 4)

RİGHT TO ERASURE REQUEST FORM
You are entitled to request us to erase any personal data we hold about you under EU General Data
Protection Regulation (GDPR) and Turkish Data Protection Law.
We will do our best to respond promptly and in any event within one month of the following:
•

Our receipt of your written request; or

•

Our receipt of any further information we may ask you to provide to enable us to comply with
your request, whichever happens to be later.

The information you supply in this form will only be used for the purposes of identifying the personal
data you are requesting that we erase and responding to your request. You are not obliged to complete
this form to make a request, but doing so will make it easier for us to process your request quickly.
In order for us to process your removal request we need to receive this form to our address. Please send
this form to Boutique Saint Sophia Hotel Alemdar Cad. No 2 34122 Sultanahmet İstanbul Turkey with
an International Courier Company to request erasure of your personel data. Please also send an e-mail
to info@boutiquesaintsophia.com with the copy of your courier receipt and scanned copy of this form.
We will conclude your request within 30 days following the physical receipt of this form. Nonidentifiable forms will not be processed.
SECTION 1: Details of the person requesting information
Full name:
Address:
Contact telephone number:
Email address:
SECTION 2: Are you the data subject?
Please tick the appropriate box and read the instructions which follow it.
YES: I am the data subject. I enclose proof of my identity (see below). (Please go to Section 4)
NO: I am acting on behalf of the data subject. I have enclosed the data subject’s written authority
and proof of the data subject’s identity and my own identity (see below). (Please go to Section 3)
To ensure we are erasing data of the right person we require you to provide us with proof of your
identity and of your address. Please supply us with a photocopy or scanned image (do not send the
originals) of one or both of the following:
1) Proof of Identity
Passport, photo driver’s license, national identity card, birth certificate.
2) Proof of Address
Utility bill, bank statement, credit card statement (no more than 3 months old); current driver’s
license;
If we are not satisfied you are who you claim to be, we reserve the right to refuse to grant your
request.
SECTION 3: Details of the data subject (if different from section 1)
Full name:
Address:
Contact telephone number:
Email address:

SECTION 4: Reason for erasure request
Given the sensitive nature of erasing personal data, GDPR Article 17(1) requires certain conditions to
be met before a request may be considered. Please supply us with the reason you wish your data to be
erased and please attach any justifying documents to this one.
Please tick the appropriate box:
You feel your personal data is no longer necessary for the purposes for which we originally
collected it.
You no longer consent to our processing of your personal data.
You object to our processing of your personal data as is your right under Article 21 of the GDPR.
You feel your personal data has been unlawfully processed.
You feel we are subject to a legal obligation of the EU or Member State that requires the erasure of
your personal data.
You are a child, you represent a child, or you were a child at the time of the data processing and
you feel your personal data was used to offer you information society services.
SECTION 5: What information do you wish to erase?
Please describe the information you wish to erase. Please provide any relevant details you think will
help us to identify the information. Please explain how and when we have obtained your personal
data. For instance if you stayed in our hotel provide us your check-in and check-out date and which
information we have obtained.

Also, please explain, if it is not abundantly clear, why the linked page is about you or the person you
are representing on this form.

Please note that. In certain circumstances, where erasure would adversely affect the freedom of
expression, contradict a legal obligation, act against the public interest in the area of public health, act
against the public interest in the area of scientific or historical research, or prohibit the establishment
of a legal defense or exercise of other legal claims, we may not be able to erase the information you
requested in accordance with article 17(3) of the GDPR. In such cases you will be informed promptly
and given full reasons for that decision.
While in most cases we will be happy to erase the personal data you request, we nevertheless reserve
the right, in accordance with Article 12(5) of the GDPR, to charge a fee or refuse the request if it is
considered to be “manifestly unfounded or excessive.” However we will make every effort to provide
you with the erasure of your personal data if suitable.

SECTION 6: Declaration
Please note that any attempt to mislead may result in prosecution.
I confirm that I have read and understood the terms of this subject access form and certify that the
information given in this application to ______________ is true. I understand that it is necessary for
________________ to confirm my/the data subject’s identity and it may be necessary to obtain more
detailed information in order to locate the correct personal data.
Signed: ………………………………………… Date: ……………..
Documents which must accompany this application:
•

Evidence of your identity (see section 2)

•

Evidence of the data subject’s identity (if different from above)

•

Authorization from the data subject to act on their behalf (if applicable)

•

Justification for erasure of data (see section 4)

