
كة أوز ديالك فندق إلدارة السياحة والتجارة ذات مسؤوليات محدودة   شر

 استمارة طلب 
 حماية قانون البيانات الشخصية ل

 صاحب البيانات الشخصية حق الطلب ل (1
ا للمادة  6698من القانون رقم  11تمنح المادة 

ً
ا معينة ألصحاب البيانات الشخصية. وفق

ً
من قانون حماية  13بشأن حماية البيانات الشخصية حقوق

ي االستمارة ن هذه الحقوق أبشأدناه التالية  بياناتيجب ملء الفالبيانات الشخصية، 
 
كتنا خطيً ف  ة. مكتوب ةمسجلا بواسطة رسالة وإرسالها إىل شر

يد مكن لصاحب البيانات الشخصية تقديم الطلب الشخصي أو ي ي االستمارة إضافة إىل إرفاق المستندات  عن طريق البر
 
من خالل ملء الفراغات أدناه ف

كة أوز ديالك فندق إلدارة السياحة والتجارة ذات مسؤوليات محدود يدي؛ شر ي تثبت الهوية، وذلك العنوان البر
، إسطنبول الشخصية الت  ة، صوغنلي محلسي

، الرقم   .ÖZDİLEK OTEL TURİZM İŞLETMECİLİĞİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ, Soğanlı Mah. İstanbul Cad. Noعثمان غازي / بورصة ) 345/ 343جادسي

343 / 345 Osmangazi / Bursa ) 
ي أو  

ون  يد اإللكب  ي أو    (p.trozdilekotel@hs03.keبواسطة عنوان الكيب )  عن طريق البر
باستخدام عنوان أو عن طريق كاتب العدل أو من ِقبل الشخص المعت 

ي )
ون  يد اإللكب  كتنا kisiselveriler@ozdilek.com.trالبر ي نظام شر

 
ا وتسجيله ف

ً
من أجل االستجابة لتطبيق مالك البيانات الشخصية .  ( الذي تم اإلبالغ عنه مسبق

 عل مغلف الطلب.  (Kişisel Veri Bilgi Talebi) انات الشخصية"نطلب كتابة "طلب معلومات البي ،بشكل أشع

ي غضون  جابة إىليتم إوف س
ونًيا ف   اتكم. يوًما من تاري    خ استالم طلب 30الطلبات المقدمة إلينا كتابة أو إلكب 

 طلبات مقدم الطلب (2
ي ال( Xالمواد من خالل وضع عالمة ) تحديد  متطبيقها، يمكنكالمطلوبة عنارص فيما يخص بال

المفضل "عمود  تحتالمرب  ع الموجود جدول التاىلي عل ف 
 م"لديك

 اختياركم  موضوع الطلب

كتك  ي شر
ي الشخصية ف 

  ؟مهل يتم تخزين بيانان 

ي يإذا 
كتك  تم تسجيل بيانان  ي شر

ذلك أطلب منكم  إضافة إىل  خزينالتهذا  عمليةحول الغرض من منكم توضيحا ، أطلب مالشخصية ف 
 بيانا عن عملية التسجيل هل هو يتم وفقا للغرض منه أم ال. 

 

ي الشخصية ومشاركة نقلعملية أطلب معلومات حول 
ي الخارج  والشخص الثالث داخل البلد إىل جهات خارجية أو عدمها  بيانان 

أو ف 
 تمت مشاركتها. ع َمن  مإذا تتم المشاركة  و 
 
 

 

ي الشخصية، أطلب إتالف  إزالة  بالنظر إىل  
ي  وإمحاء  أسباب تخزين بيانان 

  أو اإلمحاء   الحذف،إما  )لذلك  بطريقة مناسبة  الشخصية  بيانان 
 جعل مجهول(. أو    إخفاء الهوية  أو 

 

ي الشخصية  أنا  
خزن ناقصة أو أعتقد أن بيانان 

ُ
سجل وت

ُ
ي   مستنداتيجب إرسال المعلومات / أو ال  لهذا البند المطلوبةو   .خاطئة  ت

إلينا ف 
ي تصحيح وتعديل تلك  

كم ترغبون ف 
ّ
 ولذلك أن

ً
ي هي تثبت أن هذه البيانات المخزونة ِمن قبُل هي قد ُسّجلت خاطئة

مرفق االستمارة والت 
 البيانات بما أن هذه المعلومات هي صحيحة أو متكاملة. 

 

ي حالة ا
ي ال  تسجيلأسباب    زالةف 

ي  إىل جهات خارجية    توجيهالإعادة  تجديد الوضع و   منكم  شخصية، أطلببيانان 
ي    ت مشاركةتمالت 

بيانان 
 الشخصية معها. 

 

ي  ر الذي لحقت نر ا عن الض 
ً
ي الشخصية بشكل غبسبب تسجيل،  أريد تعويض

ي كم بيانان 
، يبر القانون  ي حالة طلب التضمير 

 
عليكم  جب  . وف

كتنا المعلومات /    إرسال ي توضح    ائق والمستنداتالوثأو  إىل شر
ر الذي لحق بك وتثبت  الت   . مالض 
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 السم واللقب: 
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 رقم الهاتف: 
 : ي
ون  يد اإلليكب   البر

 العنوان: 
 
 


