TARSİM Tarım Sigortaları Havuzu (“Havuz”)
ve
TARSİM Tarım Sigortaları Havuz İşletmesi A.Ş. (“Şirket”)
Başvuru Formu
AÇIKLAMA:
Kanun kapsamında, bu formu doldurmak suretiyle, aşağıda belirtilen kanallardan
birini kullanarak;


Tarım Sigortaları Havuzu İşletmesi A.Ş. Saray Mah. Naya Sok. No:1
Ümraniye İstanbul adresine kimlik teyidinizin yapılması sağlanarak bizzat veya
tarimsigortalarihavuzisletmesias@hs01.kep.tr posta adresine; veya



Kimlik teyidinizin yapılması sağlanarak, Kanun ve ilgili mevzuatta belirtilen
diğer usuller ile tarafımıza iletebilirsiniz.
Doldurmuş olduğunuz işbu başvuru formu, Havuz veya Şirket ile olan ilişkinizi
tespit ederek, varsa, Havuz veya Şirket tarafından işlenen kişisel verilerinizi
eksiksiz ve isabetli olarak ilgili başvurunuza doğru ve kanuni süresi içerisinde
cevap verilebilmesi için tanzim edilmiştir. Hukuka aykırı ve haksız bir şekilde
veri paylaşımından kaynaklanabilecek hukuki risklerin bertaraf edilmesi ve
özellikle kişisel verilerinizin güvenliğinin sağlanması amacıyla, kimlik ve yetki
tespiti için Havuz veya Şirket ek evrak ve malumat (Nüfus cüzdanı veya sürücü
belgesi sureti vb.) talep etme hakkını saklı tutar. Adrese / e-posta gönderilmesi
sırasında çıkacak sorunlardan Havuz veya Şirket sorumlu değildir. Form
kapsamında iletmekte olduğunuz taleplerinize ilişkin bilgilerin doğru ve güncel
olmaması ya da yetkisiz bir başvuru yapılması halinde Havuz veya Şirket, söz
konusu yanlış bilgi ya da yetkisiz başvuru kaynaklı taleplerden dolayı mesuliyet
kabul etmemektedir.

A.İLETİLİŞİM BİLGİLERİM:
İsim:
Soy isim:
TC Kimlik Numarası:
Telefon Numarası:
E-posta
Adres:

Bu form, talebinizi bize daha kolay iletebilmeniz ve size daha hızlı yanıt verebilmemiz için oluşturulmuştur.
Hukuka aykırı olarak başkaca kişilerin sizin yerinize talepte bulunması riskine karşı Havuz veya Şirket kimlik
tespiti ya da vekâleten hareket edilmesi halinde yetki tespiti için bilgi ve belge talep edebilecektir. Talebiniz
kural olarak otuz gün içerisinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Bununla beraber, ek maliyet gerektirmesi
halinde, Kişisel Verilerin Korunması Kurulu’nca belirlenecek tarifeye göre ücret talep edilebilecek olup bu
ücretin ödenmesini müteakip talep neticelendirilecektir. Başvuru esnasında ilettiğiniz bilgi ve belgelerin doğru
veya güncel olmaması ya da yetkisiz başvuru hallerinde Havuz veya Şirket, herhangi bir sorumluluk kabul
etmemektedir.

B.HAVUZ VEYA ŞİRKET İLE OLAN İLİŞKİM:
☐ Sigortalıyım
Açıklama:
☐ Mevcut Çalışanıyım
Çalıştığım birim ve o birimdeki görevim:
☐ Üçüncü Kişi Şirket Çalışanıyım
Çalıştığım şirketin ve biriminin adı ile o şirketteki görevim:
__________________________________________________________________
☐ Eski Çalışanım
Çalıştığım birim ve o birimdeki görevim ile çalıştığım yıllar:
__________________________________________________________________
☐ İş Başvurusu Yaptım / Özgeçmiş Gönderdim
İletişime geçtiğim kişi/adres/e-mail adresi/internet sitesi ve tarihi:
__________________________________________________________________
☐ İş Ortağıyım
_______________________________________________________________

☐ Diğer:
_______________________________________________________________

TALEBİMİN DETAYLI AÇIKLAMASI VE GEREKÇESİ:_____________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
BAŞVURUMA VERİLECEK YANITIN:
Bu form, talebinizi bize daha kolay iletebilmeniz ve size daha hızlı yanıt verebilmemiz için oluşturulmuştur.
Hukuka aykırı olarak başkaca kişilerin sizin yerinize talepte bulunması riskine karşı Havuz veya Şirket kimlik
tespiti ya da vekâleten hareket edilmesi halinde yetki tespiti için bilgi ve belge talep edebilecektir. Talebiniz
kural olarak otuz gün içerisinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Bununla beraber, ek maliyet gerektirmesi
halinde, Kişisel Verilerin Korunması Kurulu’nca belirlenecek tarifeye göre ücret talep edilebilecek olup bu
ücretin ödenmesini müteakip talep neticelendirilecektir. Başvuru esnasında ilettiğiniz bilgi ve belgelerin doğru
veya güncel olmaması ya da yetkisiz başvuru hallerinde Havuz veya Şirket, herhangi bir sorumluluk kabul
etmemektedir.

☐ Adresime gönderilmesini rica ediyorum.
☐ E-posta adresime gönderilmesini (hızlı cevap alabilmek için) rica ediyorum.
☐ Elden teslim edilmesini rica ediyorum.
(Kişisel verilerin işlenmesine yönelik yetkiyi haiz vekâletname veya sair belgenin olması
gerekmektedir)

Başvuru Tarihi:
Başvuran Adı Soyadı
İmza
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Başvurunun Alındığı Tarih:
Başvuruyu Alan Adı Soyadı
İmza
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bu form, talebinizi bize daha kolay iletebilmeniz ve size daha hızlı yanıt verebilmemiz için oluşturulmuştur.
Hukuka aykırı olarak başkaca kişilerin sizin yerinize talepte bulunması riskine karşı Havuz veya Şirket kimlik
tespiti ya da vekâleten hareket edilmesi halinde yetki tespiti için bilgi ve belge talep edebilecektir. Talebiniz
kural olarak otuz gün içerisinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Bununla beraber, ek maliyet gerektirmesi
halinde, Kişisel Verilerin Korunması Kurulu’nca belirlenecek tarifeye göre ücret talep edilebilecek olup bu
ücretin ödenmesini müteakip talep neticelendirilecektir. Başvuru esnasında ilettiğiniz bilgi ve belgelerin doğru
veya güncel olmaması ya da yetkisiz başvuru hallerinde Havuz veya Şirket, herhangi bir sorumluluk kabul
etmemektedir.

