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 شركة ماسا للسكن والصناعة المساھمة

 استمارة اإلستعالمات
 

على أن تتصدرھا حمایة ال شك أن احترام القیم الفاضلة وحمایتھا و تأمین أمن المعلومات وحمایة السریة المتعلقة بالحیاة الخاصة 
تحت  11"). كما تعترف المادة "ماسا للسكنالحریات والحقوق من مبادئنا األساسیة بصفتنا شركة ماسا للسكن والصناعة المساھمة (

بحقوق أصحاب البیانات الشخصیة في  6698")  العدد  KVKKعنوان " حقوق الشخص المعني" لقانون حمایة البیانات الشخصیة ("
ض اإلیفاء المطالبة ببعض الشؤون المتعلقة بمعالجة البیانات الشخصیة. وقد قامت الشركة بإعداد استمارة اإلستعالمات ھذه بغر

من قانون حمایة البیانات الشخصیة و تأمین استفادة األشخاص المعنیین من ھذه الحقوق  10بإلتزامات التوضیح الورادة في المادة 
  بصفتھا المسؤولة عن البیانات.

من  11فق بموجب المادة یمكنك اإلستفادة من الحقوق التالیة بعد التقدم بطلبك إلى شركة ماسا وتعبئة اإلستمارة الموجودة في المر
قانون حمایة البیانات الشخصیة:  

أ)یمكنك التأكد على مدى معالجة البیانات الشخصیة أو عدم معالجتھا.  
ب) یمكنك المطالبة بالمعلومات المتعلقة بمعالجة البیانات الشخصیة إذا عولجت.  
ة الواردة أو عدم استخدامھا.ج) یمكنك التعرف على مدى استخدام ھذه البیانات الشخصیة في إطار الغای  

یمكنك التعرف على الطرف الثالث الذي نقلت إلیھ البیانات  الشخصیة في داخل أو خارج البالد.د)   
ه) إذا كانت البیانات الشخصیة خاطئة أو ناقصةـ یمكنك المطالبة بتعدیلھا وبتبیلغ الطرف الثالث الذي نقلت إلیھ البیانات بھذا األمر.  

من قانون حمایة البیانات الشخصیة. 7المطالبة بحذف البیانات الشخصیة أو اتالفھا في إطار الشروط المقترحة في المادة و) یمكنك   
ز) یمكنك المطالبة بتبلیغ الطرف الثالث الذي نقلت إلیھ البیانات الشخصیة عن المعامالت الجاریة في البندین (ه) و (و).  

تي تصدر ضد مصلحتك بعد تدقیق البیانات الشخصیة بواسطة األنظمة التلقائیة المنحصرة.ح) یمكنك اإلعتراض على النتائج ال  
ط) یمكنك المطالبة بتعویض األضرار التي لحقت بك بسبب معالجة البیانات الشخصیة بطریقة مخالفة لقانون حمایة البیانات الشخصیة.  

 ")اللجنةة بالطرق التي تحدد من قبل لجنة حمایة البیانات الشخصیة ("كما ینبغي ارسال أصحاب البیانات الشخصیة طلباتھم إلى الشرك
من قانون حمایة البیانات الشخصیة. وفي ھذا النطاق، یجب أن یجھز الطلب الذي سیقدم إلى الشركة بعد  13أو خطیاً، بموجب المادة 

ة مجاناً:تعبئة ھذه اإلستمارة و طبعھا وارسالھا إلى الشركة عبر الطرق األربعة التالی  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الرقم طریقة الطلب  العنوان الذي سیرسل إلیھ الطلب  ما ینبغي القیام بھ   
1 عن طریق تقدم صاحب البیانات  

الشخصیة من خالل الحضور 
إلى الشركة شخصیاً (على أن 
یرفق الوثائق التي تثبت ھویتھ 

الشخصیة)  

Ihlamur Cad., No:2 Çayyolu, Çankaya/Ankara یكتب على یجب أن  
واجھة الظرف عبارة " 

طلب المعلومات المتعلقة 
بحمایة البیانات 
الشخصیة".  
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2 التبلیغ عن طریق كاتب العدل   Ihlamur Cad., No:2 Çayyolu, Çankaya/Ankara یجب أن یكتب على  

واجھة ظرف التبلیغ 
عبارة " طلب 

المعلومات المتعلقة 
بحمایة البیانات 
الشخصیة".  

3 البرید األلكتروني عن طریق  
)KEP المسجل بعد التوقیع (

بواسطة " التوقیع األلكتروني 
المعتمد" المعترف من قبل 

قانون التوقیع األلكتروني تحت 
.5070العدد   

mesameskensanayiias@hs01.kep.tr   یجب أن یكون موضوع
البرید األلكتروني " 

طلب المعلومات المتعلقة 
بحمایة البیانات 
الشخصیة".  

4 عن طریق البرید األلكتروني  یجب ارسالھ خطیاً عن طریق استخدام عنوان البرید  
األلكتروني المسجل في نظام الشركة و المبلغ مسبقاً من قبل 

الشركة.  

یجب أن یكون موضوع 
البرید األلكتروني " 

طلب المعلومات المتعلقة 
بحمایة البیانات 
الشخصیة".  

 

من قانون حمایة البیانات الشخصیة.  11الواردة في المادة فید من حقوق أصحاب البیانات الشخصیة وال یمكن ألي طرف ثالث أن یست
أما إذا أراد أحدھم بالمطالبة بأمر یتعلق بالبیانات الشخصیة خارج صاحب البیانات الشخصیة، فیتعین على الشخص الذي یرغب في 

م وكالة موقعة توقیعاً حیاً من قبل صاحب البیانات الشخصیة ومصدق من قبل التقدم بمطالبة البیانات الشخصیة التي ال تخصھ أن یقد
كاتب العدل.  

ضافیة، فسیتم الحصول على األجرة الواردة في التعریفة المحددة من قبل إلوبة من األشخاص المعنیین أجرة  إذا تطلبت المعاملة المط
لجنة حمایة البیانات الشخصبة من قبل الشركة.  

من قانون  2/13ة باإلجابة على مطالبكم في غضون ثالثین یوماً اعتباراً من تاریخ وصولھ إلى الشركة بموجب المادة ستقوم الشرك
من قانون حمایة البیانات  13حمایة البیانات الشخصبة. وستكون الردود خطیاً أو ترسل عبر األوساط األلكترونیة بموجب المادة 

الشخصیة.  

المسؤول عن البیانات:  

ماسا للسكن والصناعة المساھمة شركة  
Ihlamur Cad. No:2 Çayyolu, Çankaya/Ankara  

+ 90 312 291 50 00ھاتف :   
+ 90 312 291 09 99فاكس:   

382274مدیریة السجل التجاري بأنقرة/رقم السجل:   
www.mesa.com.tr 

 
 
 
 
 

 استمارة طلب اإلستعالمات
لرجاء تعبئة الجدول التالي:ا  

 االسم : 
 الشھرة 
 رقم الھویة التركیة: 
 رقم الھاتف: 
 البرید األلكتروني:  
 العنوان: 
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عالقتھ العملیة مع  

الشركة (عمیل، شریك، 
مرشح للعمل، موظف 

سابق، موظف في 
شركة ثالثة، صاحب 

 سھم ..الخ)
الوحدة التي تتعامل  

 معھا في الشركة:
الرجاء ارفاق الوثائق  

المتعلقة بالطلب و 
التوضیحات المتعلقة 

بالطلب مع ھذه 
اإلستمارة ( الرجاء 

توضیح الطلب في إطار 
قانون حمایة البیانات 

 الشخصیة):
• أرجوا ارسالھ إلى عنواني   
• ارجوا ارسالھ إلى البرید األلكتروني   
• ارجوا استالمھ بالید.   

الرجاء توضیح اإلختیار 
بالرد على المتعلق 
 الطلب:

 
تم اعداد استمارة الطلب ھذه للرد على طلبك المعني خالل الفترة الرسمیة بطریقة صحیحة، بعد تأكید وجود عالقة ما معك بالشركة، 

ضافیة فإن وجدت   فالتأكد من أن بیاناتك الشخصیة المعالجة من قبل الشركة كاملة. كما تحتفظ الشركة بحقھا في المطالبة باألوراق اإل
(كحفیظة النفوس) للتأكد من الصالحیة والھویة بغرض القضاء على المخاطر القانونیة التي قد تتولد من مشاركة البیانات الشخصیة 

بطریقة مخالفة للقانون أو بطریقة غیر مصرحة بھ وال سمیا من أجل الحفاظ على أمن البیانات الشخصیة. أما إذا كان المعلومات 
ب المقدم في ھیئة استمارة غیر صحیحة أو ناقصة، أو غیر مستحدثة، أو كان الطلب مقدماً بطریقة غیر مصرحة بھ، الموجودة في الطل

 فلن تتحمل الشركة أي مسؤولیة ما تجاه الطلب المقدم بطرق غیر مصرخة بھا أو المعلومات الخاطئة السالفة الذكر.
كما یرجى تجنب مشاركة المعلومات/الوثائق التي تحتوي على البیانات الشخصیة في األحوال غیر الضروریة بموجب ماھیة العمل 

أما إذا احتوت الوثائق المرسلة على بیانات شخصیة، فالرجاء حذف البیانات الشخصیة من الوثائق المذكورة أو تحویلھا إلى الجاري. 
اركتھا. ألن الشركة لن تتحمل أي مسؤولیة ما تتعلق ببیاناتك الشخصیة التي شاركتھا على الرغم من عدم بیانات مجھولة ومن ثم مش

 تطلب ماھیة العمل لذلك.
 

 صاحب الطلب ( صاحب البیانات الشخصیة)           :
                  :االسم والشھرة                                                   

              :التقدم بالطلب                                            تاریخ 
                  :التوقیع                                                             

 


