
 

PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş. VERİ SAHİBİ BAŞVURU FORMU 

Değerli Başvuru Sahibi, bu başvuru formunda sizden talep etmiş olduğumuz kişisel bilgiler yalnız kimliğinizin tespiti, 
veri sahibi olarak bilgilerinizin sistemlerimizdeki kayıtlarınız ile eşleştirilerek doğrulanması ve sizinle başvurunuz için 
iletişime geçilmesi amacıyla talep edilmektedir ve yalnız belirtilen amaçlar için kullanılacaktır. Detaylı bilgi için 
Pegasus Gizlilik Politikasını inceleyebilirsiniz. 

1. VERİ SAHİBİNİN İLETİŞİM BİLGİLERİ: 

Ad ve SOYADI :  

Türk Vatandaşları için T.C. Kimlik Numarası :  

Türk Vatandaşı Olmayanlar için Uyruk ve 
Pasaport Numarası veya varsa Kimlik Numarası 

 
: 

 

Tebligata Esas Yerleşim veya İş Yeri Adresi veya 
Kayıtlı Elektronik Posta (“KEP”) Adresi 

:  

E-posta Adresi (İsteğe Bağlı) :  

2. ŞİRKETİMİZ İLE VERİ SAHİBİ ARASINDAKİ İLİŞKİ:  
 

3. VERİ SAHİBİNİN TALEBİ: 

Talebinize uyan kutu veya kutuları işaretlemenizi ve en altta talebinize ilişkin detaya yer vermenizi rica ederiz.  

☐ Pegasus Havayolları’nın kişisel verilerimi işleyip işlemediğini öğrenmek istiyorum.  

☐ Pegasus Havayolları kişisel verilerimi işliyor ise, bu veri işleme faaliyetleri hakkında bilgi talep ediyorum.  

☐ Pegasus Havayolları kişisel verilerimi işliyor ise, kişisel verilerimin işlenme amacını ve kişisel verilerimin 
işlenme amacına uygun kullanılıp kullanmadığını öğrenmek istiyorum.  

☐ Pegasus Havayolları kişisel verilerimi yurtiçinde veya yurtdışında üçüncü kişilere aktarıyor ise, kişisel 
verilerimin aktarıldığı üçüncü kişileri bilmek  ve yurt dışında veri aktarımı için uygulanan teknik ve idari 
tedbirleri öğrenmek istiyorum. 

☐ Kişisel verilerimin eksik veya yanlış işlendiği düşünüyorum ve bunların düzeltilmesini istiyorum.  

☐ Kişisel verilerimin silinmesini, yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini istiyorum.  

☐ Eksik ve yanlış işlendiğini düşündüğüm kişisel verilerimin aktarıldığı üçüncü kişiler nezdinde düzeltilmesini 
istiyorum.  

☐ İşlenen kişisel verilerimin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle şahsım 
aleyhine ortaya çıkan sonuca itiraz etmek istiyorum.  

☐ Kişisel verilerimin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle uğradığım zararın giderilmesini talep ediyorum. 

Talebinize ilişkin açıklamalarınız (varsa dayanak belgelerinizi ayrıca ek yapabilirsiniz):  

 

 

 

[Belgeleri yükleme butonu] 

☐ Belge Ekle 

4. ŞİRKETİMİZİN VERİ SAHİBİNİN TALEBİNE VERECEĞİ CEVABI İLETME YÖNTEMİ: 

Şirketimiz tarafından verilecek yanıtı elden teslim almak istemeniz durumunda, kimliğinizi doğrulamaya yarayan 
belgelerin kontrol için Şirketimize sunulması zorunludur. Sizin adınıza başka birinin cevabımızı teslim almak 
istemesi halinde, bu kişinin Şirketimize noter onaylı yetkisini gösterir vekaletname sunması gerekmektedir. 
Aşağıdaki yanıt yöntemlerinden en hızlısının e-posta adresinize veya KEP adresinize gönderim olduğunu lütfen 
dikkate alınız.  
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