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 9966استمارة طلب صاحب البيانات الشخصية في إطار قانون حماية البيانات الشخصية رقم 

 

 

)قانون حماية البيانات  KKKKيمتلك أصحاب البيانات والذين يتم تعريفهم على أنهم "الشخص المعني" وفًقا لقانون 

)قانون حماية  KKKKمن قانون  11ادة ، بالتقدم بطلب إلى مسؤؤل البيانات، فيما يتعلق بالم9966الشخصية( رقم 

البيانات الشخصية( والمتعلق بمعالجة البيانات الشخصية الخاصة بـ"صاحب البيانات". يلزم إرسال هذا النوع من 

 11من المادة  1الطلبات إلى شركتنا خطيًا أو إلكترونيًا، وفًقا ألحكام البيان حول اإلجراءات والمبادئ، والفقرة رقم 

      ، وذلك بالطرق الموضحة أدناه. 9966)قانون حماية البيانات الشخصية( رقم  KKKKمن قانون 

 . طرق التقديم:1

ضمن نطاق قانون حماية البيانات الشخصية، فإن الطلبات المقدمة إلى فندق هوليداي إن في مدينة إسطنبول 

لبيانات، وكذلك توقيعه في حال أولجاي )شركة مساهمة للسياحة والتجارة( يجب أن تشمل اسم ولقب صاحب ا

كانت الطلبات خطية، أما إذا كان صاحب البيانات تركيًا فإنه يلزم عليه إرسال رقم الهوية التركية، ولو كان أجنبيًا يلزم 

عليه إرسال رقم جواز السفر، وعنوان البريد اإللكتروني ورقم الهاتف والفاكس وكذلك المعلومات الخاضعة للطلب، 

من البيان المتعلق بإجراءات ومبادئ التقدم بطلبات إلى مسؤؤل البيانات المنشور في  5/2بالمادة  وذلك عملً 

 .1.159ورقم  1.2.16...1الجريدة الرسمية بتاريخ 

 

 . قنوات التقديم:2

 

 النماذج المكتوبة:

ركة مساهمة يجب أن تشمل الطلبات الخطية المقدمة إلى فندق هوليداي إن في مدينة إسطنبول أولجاي )ش

،  oaaywiclubiaws.ih..ww.... للسياحة والتجارة( على "استمارة الطلب" الموجودة على الموقع اإللكتروني  

 وملؤه كامًل بدون أي نقص، مرفًقا به المعلومات الموضحة أعله، ونسخة من إثبات الهوية. 

 

 نسخة موقعة من نموذج صاحب البيانات مع مستند يؤكد هويتك، إلى شارع تورجوت أوزال  يمكنك إرسال

توبكابي/ فاتح/ إسطنبول، شخصيًا أو عن طريق توكيل موثق من كاتب العدل )النوتر(،  166ميلت/ رقم 

، أو عن طريق البريد 11ويشير إلى أنه يحق لك التقدم بطلب للحصول على الحقوق بموجب المادة 

 الموثق.

 

 النماذج اإللكترونية:

يجب أن تشمل الطلبات الخطية المقدمة إلى فندق هوليداي إن في مدينة إسطنبول أولجاي )شركة مساهمة 

 للسياحة والتجارة( على "استمارة الطلب"، وملؤها كاملة بدون أي نقص، 

  أو .5.0انون التوقيع اإللكتروني رقم وإرسالها مرفًقا بها "التوقيع اإللكتروني اآلمن"، والُمعرف وفًقا لق ،

    .ac.hooaaywiclubiaws.ih..ww   التوقيع المحمول وإرساله إلى البريد اإللكتروني
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 ( أو إرسالها موقعة بالتوقيع اإللكتروني اآلمن على البريد اإللكتروني الموثقhbiiswuwaa.o 

oy.p.k.4.ww.) 

أو إلكترونيًا في أسرع وقت ممكن  لى الطلبات المقدمة إلينا خطيًابناًء على طبيعة طلبك ، قد يتم الرد ع 

وخلل ثلثين يوًما من تاريخ تلقي طلبك من قبل شركتنا. يتم الرد على الطلبات التي تقدمها إلى الشركة وفًقا 

 من البيان الخاص بمبادئ وإجراءات النموذج المرسل إلى مسئول البيانات. 0للمادة 

 ...1م على النماذج أقل من عشر صفحات، إال أنه بعد تجاوز العشر صفحات يلزم دفع مبلغ لن يتم فرض رسو 

 ليرة تركية عن كل صفحة. 

 

في حالة اكتشاف شركتنا ألية أوجه قصور بخصوص طلبك ، إذا لم يتم علج هذا القصور في غضون سبعة  

 ركتنا حتى يتم حل هذا القصور .( أيام بعد اإلخطار بهذا القصور ، سيتم تعليق طلبك من قبل ش0)

   

 

 . معلومات حول مقدم الطلب1

 

 االسم األول:

 اسم العائلة: 

 رقم الهوية التركية: 

 رقم جواز السفر:

 :  .. عنوان البريد اإللكتروني 

 )سنكون قادرين على الرد عليك بشكل أسرع إذا قمت بملء هذه الحقول.(

 : .........................العنوان

 محمول:الهاتف ال

 الفاكس:

 يرجى اإلشارة إلى علقتك مع شركتنا.
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 موظف مرشح

 متدرب مرشح

 متدرب

 موظف 

 عميل محتمل

 عميل

 مورد

 موظف

يرجى اإلشارة إلى السنة والمنصب الذي      

 عملت فيه:

 نزيل في الفندق

 ضيف مجاور لنزيل الفندق

 زائر

 آخر

 

 
 

 نموذج الموظف/المتدرب المرشح، الموظف/المتدرب

 يرجى ذكر تاريخ الطلب، ومنصب صاحب الطلب    

 

 

 موظف في شركة طرف ثالث

 يرجى اإلشارة إلى السنة والمنصب الذي عملت فيه:     

 

 

 آخر )المورد(

 يرجى تحديد اسم الشركة:     

 

 آخر

 

 

 

 

الشركة / الوحدة / الشخص الذي قابلته داخل 

 شركتنا:

 الموضوع:
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 نون بالتفصيل:يرجى وصف طلبك بموجب القا
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رقم 

 الطلب
 اختيارك )يرجى الملء( موضوع الطلب

أريد أن أعرف إذا كانت شركتك تعالج بياناتي الشخصية. )قانون  1

  أ(-1، 11حماية البيانات الشخصية، المادة 

إذا كانت شركتكم تعالج بياناتي الشخصية، أطلب معلومات  2

حول األنشطة التي تمت أثناء هذه المعالجة. )قانون حماية 

 ب(-1، 11البيانات الشخصية، المادة 

 

إذا كانت شركتكم تعالج بياناتي الشخصية، فأود أن أعرف الغرض من  1

يانات. )قانون هذه المعالجة، وما إذا كانت تتفق مع أهداف معالجة الب

 ج(-1، 11حماية البيانات الشخصية، المادة 

 

 

p  إذا تم نقل بياناتي الشخصية إلى جهات خارجية في الداخل أو

في الخارج، أريد أن أعرف هذه األطراف الثالثة. )قانون حماية 

 د(-1، 11البيانات الشخصية، المادة 

 

ها بشكل غير صحيح أعتقد أن بياناتي الشخصية مفقودة أو تمت معالجت 5

 ه(-1، 11وأريد تصحيحها. )قانون حماية البيانات الشخصية، المادة 

اكتب البيانات الشخصية التي تريد تصحيحها في حقل "اختيارك" وأرسل 

 المستندات الداعمة كمرفق. 

 البيانات المطلوب تصحيحها

أعتقد أن األسباب التي تستدعي معالجة بياناتي الشخصية لم تعد  9

 وجودة وبناء عليه، أطلب بمحو بياناتي الشخصيةم

a) . 

b)  و(-1، 11أطالب أن يتم إتلفها. )قانون حماية البيانات الشخصية، المادة 

 اكتب اختيارك كتابًة.

 

أعتقد أن بياناتي الشخصية غير مكتملة، أو تمت معالجتها بشكل غير صحيح،  0

 وعليه أطالب بـ 

a) تصحيحها 

b) ،حذفها 

c) إتلفها 

ن يتم إبلغي حول المعاملت التي تتم على بياناتي الشخصية، أرغب في أ

وكذلك إذا تم نقلها إلى أطراف ثالثة. )قانون حماية البيانات الشخصية، المادة 

 ز( -1، 11

 اكتب اختيارك كتابًة.

 

أعتقد أن بياناتي الشخصية التي تتم معالجتها بواسطة شركتكم يتم تحليلها  6

نظمة اآللية ، ونتيجة لهذا التحليل ، تولدت نتيجة بشكل حصري من خلل األ

سلبية ضد شخصي. أنا أعترض على هذه النتيجة. اكتب نتيجة التحليل التي 

تعتقد أنها ضدك في حقل "االختيار" وأرسل المستندات الداعمة كمرفق. 

 حـ(-1، 11)قانون حماية البيانات الشخصية، المادة 

 

 البيانات الناتجة من التحليل ؛

لقد عانيت من ضرر بسبب المعالجة غير القانونية لبياناتي الشخصية. أطالب  6

 ط(-1، 11بالتعويض عن هذا الضرر. )قانون حماية البيانات الشخصية، المادة 

 اكتب عن هذه المعالجة غير القانونية في حقل "االختيار" و

 قرار المجلس،يرجى إرسال المستندات الداعمة إلينا كمرفق. )قرار المحكمة ، 

 ، وثائق توضح مقدار الضرر المادي ، وما إلى ذلك( 

 

 

 

 

 )ح( 11/1قانون حماية البيانات الشخصية المادة 

 بيانات تمت معالجتها بشكل غير قانوني،
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 من فضلك اختر الطريقة التي تحب أن نتواصل معكم بها للرد على طلبكم.

 

 إللكتروني الخاص بي.أريد إرسالها إلى عنوان البريد ا□ 

 أريد إرسالها إلى عنوان البريد اإللكتروني، أو البريد الموثق الخاص بي□ 

 )إذا اخترت طريقة البريد اإللكتروني ، فسنكون قادرين على الرد عليك بشكل أسرع.(   

 أرغب في تلقي الرد وجًها لوجه.□ 

 ًقا من قبل كاتب العدل.)في حالة التسليم بالوكالة ، يجب أن يكون توكيًل موث   

 

تم إعداد "نموذج الطلب" هذا من أجل تحديد علقتك بـفندق هوليداي إن في مدينة إسطنبول أولجاي )شركة مساهمة 

للسياحة والتجارة(، لتحديد البيانات الشخصية التي تتم معالجتها من قبل شركتنا ، إن وجدت ، والرد على طلبك في وقت 

ندق هوليداي إن في مدينة إسطنبول أولجاي )شركة مساهمة للسياحة والتجارة( بالحق في طلب دقيق وقانوني. يمتلك ف

إثبات الهوية و / أو التفويض المتعلق بطلبك أو طلب مستندات إضافية بخصوص طلبك، من أجل منع المخاطر القانونية التي قد 

من أجل ضمان أمن بياناتك الشخصية وإجراء فحص صحي تنشأ عن مشاركة البيانات غير المشروعة وغير العادلة ، ال سيما 

لطلبك. ال يتحمل فندق هوليداي إن في مدينة إسطنبول أولجاي )شركة مساهمة للسياحة والتجارة(  أي مسؤولية عن 

طلب غير المعلومات الخاطئة أو التطبيق غير المصرح به إذا كانت المعلومات التي تقدمها غير صحيحة ومحدثة أو إذا تم تقديم 

 مصرح به لشركتنا.

 

وفًقا للمتطلبات المذكورة أعله، أود إبلغكم أن طلبي المقدم إلى فندق هوليداي إن في مدينة إسطنبول أولجاي )شركة 

     من القانون. 11مساهمة للسياحة والتجارة( تم تقييمه وفًقا للمادة 

 

 مقدم الطلب )صاحب البيانات الشخصية(

 االسم بالكامل:

 يخ الطلب:تار

 التوقيع:

 

 

 

 

 


