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VILMORİN MIKADO SAS VERİ SAHİBİ BAŞVURU FORMU 

 
1- BAŞVURU HAKKINIZA İLİŞKİN GENEL BİLGİLENDİRME  

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“Kanun”) 11. maddesi uyarınca, veri sahibi olarak 
Veri Sorumlusu Vilmorin Mikado SAS (“Vilmorin Mikado” veya “Şirket”) adına Veri Sorumlusu 
Temsilcisi Vilmorin Mikado Tohumculuk A.Ş.’ye  başvurarak, aşağıda yer verilen taleplerde 
bulunabilirsiniz:  

• Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenmek,  
• Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etmek, 
• Kişisel verilerinizin işlenme amacı ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenmek, 
• Kişisel verilerinizin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenmek,  
• Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini istemek ve bu 

kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini istemek,  
• Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini 

gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini, yok edilmesini veya 
anonim hale getirilmesini istemek ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı 
üçüncü kişilere bildirilmesini istemek, 

• İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize 
bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etmek,  

• Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın 
giderilmesini talep etmek.  
 

Şirketimiz talebinizi inceleyerek, kabul veya gerekçesini açıklayarak reddetme hakkına sahiptir. Ret 
gerekçesi başvuru sahibi olarak tarafınıza yazılı veya elektronik ortamda bildirilir. Başvurunuzda yer alan 
talebin kabulü halinde Şirketimiz talebin gereğini yerine getirir.Şirketimizin Veri Sahibi Başvuru Formu’nun 
değerlendirebilmesi için ek bilgi ve talep hakkı saklıdır. Veri Sahibi Başvuru Formu’nda yer verdiğiniz bilgi 
ve talepler doğru ve güncel olmalıdır.Bilgilerin doğru ve güncel olmaması ya da yetkisiz bir başvuru 
yapılması halinde Şirketimiz,herhangi bir sorumluluk kabul etmemektedir.  

Vilmorin Mikado’nun yurt dışında yerleşik veri sorumlusu olması nedeniyle, taleplerinize ilişkin 
başvurularınızın alınması ve cevaplanması  Veri Sorumlusu Temsilcisi Vilmorin Mikado Tohumculuk 
A.Ş. aracılığıyla yerine getirilecektir. Lütfen başvuru ve taleplerinizi Veri Sorumlusu Temsilcisi Vilmorin 
Mikado Tohumculuk A.Ş.’nin, bu formda belirtilen iletişim bilgilerini ve yöntemleri kullanarak yapınız. 

Veri Sorumlusuna İlişkin Bilgiler 

Veri Sorumlusu                   : Vilmorin Mikado  SAS 
Veri Sorulusunun  
Yerleşik Bulunduğu Ülke   : Fransa 
Adresi                                    : Route du Manoir-49250 La Menitre-France 
Bağlı Olduğu Ticaret Sicili  
ve Numarası                          : Angers-562 050 864 RCS  
Vergi Sicil No                        : FR52562050864 
Telefon Numarası                 : 33(0)2 41 79 41 79 
E-posta Adresi                       : dpo-vmk@vilmorin.com 
 

2-BAŞVURU YÖNTEMİ  

Vilmorin Mikado’ya  Kanun’un 11. maddesi kapsamında yapacağınız başvurularınızı, Kişisel Verileri 
Koruma Kurulu tarafından belirlenecek diğer yöntemler saklı kalmak üzere, Kanun’un 13. maddesi ve Veri 
Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’in 5. maddesi gereğince, Veri Sorumlusu Temsilcisi 
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Vilmorin Mikado Tohumculuk A.Ş.’ye aşağıda yer alan iletişim bilgilerini kullanarak yazılı olarak veya 
kayıtlı elektronik posta (KEP) adresine  güvenli elektronik imza ya da  mobil imzalı olarak  aşağıdaki 
yöntemlerinden birini kullanarak gönderebilirsiniz. 

Veri Sorumlusu Temsilcisi: Vilmorin Mikado Tohumculuk A.Ş. 
Kep Adresi: vilmorinmikado@hs03.kep.tr 
Noter, İadeli Taahhütlü Ve Elden Teslim İçin Posta Adresi: Güzelyalı Mah. Perçem Sokak No. 9                  
Pendik/İSTANBUL 
 
Şirketimiz, Kanun’un 13. maddesine uygun olarak taleplerinizi, talebin niteliğine göre en geç otuz (30) gün 
içinde kural olarak ücretsiz olarak cevaplandırır. Talebin ayrıca bir maliyet gerektirmesi durumunda Kişisel 
Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret tarafınıza yansıtılacaktır.   

Yapacağınız başvurularda  aşağıda 3. maddedeki bilgiler ile talep konusunun bulunması ve başvuruların 
Türkçe olarak yapılması zorunludur. Şirketimiz, aşağıdaki bilgileriniz eksiksiz  olması halinde,  taleplerinizi 
en kısa süre içerisinde cevaplayacaktır. Lütfen aşağıdaki bilgileri dikkatle inceleyiniz. 

3-BAŞVURU SAHİBİ KİMLİK VE İLETİŞİM BİLGİLERİ 

  Adı  

   Soyadı  

  TC Kimlik Numarası  

  Diğer Ülke Vatandaşları İçin  

  Uyruğu / Pasaport 

  Numarası/Yabancı Kimlik 

    

 

Telefon Numarası 

 

 

Faks Numarası  

  E-Posta Adresi  

 

 

 

 

 
  Kayıtlı Elektronik Posta Adresi 

 

 

Posta Adresi  

 

4-ŞİRKETİMİZ İLE OLAN İLİŞKİNİZ 

□ Web Sayfası Ziyaretçisi 

□ İş Ortağı Çalışanı 

□ Grup Şirketi Çalışanı 
 

□ İştirak Çalışanı 

□ Eski Çalışan 

□ Diğer 
 

Lütfen Şirketimiz  ile olan ilişkinizi kısaca belirtiniz: 
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5-TALEP KONUSU 

Kişisel verilerinize ilişkin talepleriniz aşağıdaki bölümde açıkça yazılmalı, taleplerinize ilişkin bilgi 
ve belgeler başvurunuza eklenmelidir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Yukarıda belirttiğim talepler doğrultusunda, Şirketinize yapmış olduğum başvurumun 6698 sayılı Kanun’un 
13. maddesi uyarınca değerlendirilerek tarafıma bilgi verilmesini talep ederim.  

İşbu başvuruda tarafınıza sağlamış olduğum bilgi ve belgelerimin doğru ve güncel olduğunu, Şirketinizin 
başvurumu sonuçlandırabilmek adına ilave bilgi talep edebileceğini ve ayrıca bir maliyet gerektirmesi 
halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen ücreti ödemem gerekebileceği hususunda 
aydınlatıldığımı kabul ve taahhüt ederim.   

□ Yanıtın yukarıda belirtmiş olduğum posta adresime gönderilmesini istiyorum.   

□ Yanıtın yukarıda belirtmiş olduğum elektronik posta adresime gönderilmesini istiyorum.   

□ Yanıtın yukarıda belirtmiş olduğum kayıtlı elektronik posta adresime gönderilmesini 
     İstiyorum.   
 

 Varsa Eklere İlişkin Bilgiler: 
 
 Başvuruda Bulunan İlgili Kişi (Veri Sahibi)   
Adı ve Soyadı    :  
Başvuru Tarihi :   
İmza                   :   


