
كة  المساهمة  باد�ة للتط��ر العقاريلاإعمار �ش  

EMAAR LİBADİYE GAYRİMENKUL GELİŞTİRME A.Ş. 

بتقد�م الطلب معلومات عن حق مالك الب�انات  

I.  ي
  الطلب تقد�محق مالك الب�انات �ف

 الطلب  تقد�منطاق حق  •

ا للمادة  ا للب�انات ، �حق لك، بصفتك  6698من قانون حما�ة الب�انات الشخص�ة رقم  11وفق�
�
متعلق   تقد�م طلب الينا  مال�

 باالمور التال�ة : 

 ما إذا كانت ب�اناتك الشخص�ة ق�د المعالجة  معرفة )1(

 ذلك طلب معلومات بخصوص ا تمت معالجة ب�اناتك الشخص�ة ، إذ  )2(

 الغرض من معالجة ب�اناتك الشخص�ة وما إذا كانت ُ�ستخدم �شكل مناسب لغرضها  معرفة )3(

ا  الجهات معرفة )4( ا أو خارج�� ي تم نقل ب�اناتك الشخص�ة إليها محل��  الخارج�ة اليت

ي هذا  )5(
ي تمت �ف ي حالة المعالجة غ�ي ال�املة أو غ�ي الصح�حة وطلب إخطار المعاملة اليت

طلب تصحيح ب�اناتك الشخص�ة �ف
ي تم نقل ب�اناتك الشخص�ة إليها الجهات الخارج�ةالنطاق إ�   اليت

ي حالة   ةمعالجال ع� الرغم من أنه تمت   )6(
ف األخرى ذات الصلة ، �ف ا ألحكام قانون حما�ة الب�انات الشخص�ة والقوانني وفق�

ي تتط جهات الخارج�ة  و�خطار ال  ئها طلب حذف ب�اناتك الشخص�ة أو إتالفها أو إخفالب معالجتها ،  اختفاء األسباب اليت
ي   ا تم نقل ب�اناتك الشخص�ة إليه اليت

اض ع� حدوث نت�جة ضدك من  )7( ا من خالل األنظمة اآلل�ة االع�ت  خالل تحل�ل الب�انات المعالجة ح���

ر �سبب المعالجة غ�ي القانون�ة لب�اناتك الشخص�ة ،  )8( ي حالة تعرضك ل�ف
ر ال�ف  مطالبة بتع��ض ال�ف

ي تالحاالت  •
ي تقع خارج نطاق الحق �ف  قد�م الطلب اليت

ا للمادة  ا ألن  28وفق� الحاالت التال�ة ال �غطيها قانون حما�ة الب�انات الشخص�ة ، فال  من قانون حما�ة الب�انات الشخص�ة ، نظر�
ي األمور التال�ة

: �مكن لمال�ي الب�انات الشخص�ة تأ��د حقوقهم �ف  

�طة أال تنتهك الدفاع  )1( ، �ش ي نطاق ح��ة التعب�ي
معالجة الب�انات الشخص�ة ألغراض فن�ة أو تار�خ�ة أو أدب�ة أو علم�ة أو �ف

ي أو األمن القو�ي  ان  أو السالمة العامة أو النظام العام أو األمن االقتصادي أو الخصوص�ة أو الحقوق الشخص�ة أو  الوطيف
 �شكل ج��مة ال 

 معالجة الب�انات الشخص�ة ألغراض مثل البحث والتخط�ط واإلحصاء عن ط��ق إخفاء ه��تها باإلحصاءات الرسم�ة  )2(

ي  )3(
�ف الشخص�ة  الب�انات  الوقائ�ة  معالجة  األ�شطة  العامة   نطاق  والمنظمات  المؤسسات  بها  تقوم  ي  اليت واالستخبارات�ة 

ي أو األمن القو�ي أو األمن العام أو النظام العام أو األمن االقتصادي   الم�ح لها بموجب القانون لضمان الدفاع الوطيف

ما يتعلق بالتحقيق أو المالحقة القضائ�ة أو معالجة الب�انات الشخص�ة من قبل السلطات القضائ�ة أو سلطات التنف�ذ ف� )4(
 المحا�مة أو إجراءات التنف�ذ 

ا للمادة  من قانون حما�ة الب�انات الشخص�ة ؛ ال �مكن لمال�ي الب�انات الشخص�ة تأ��د حقوقهم ، باستثناء المطالبة  2/ 28وفق�
ي الحاالت المذكورة أدناە

: بالتع��ض �ف  

و  )1( ي تعت�ب معالجة الب�انات الشخص�ة �ف
 ر�ة لمنع الج��مة أو إلجراء تحقيق جنائئ

ها مالك الب�انات الشخص�ة بنفسه  )2( ي ��ش  معالجة الب�انات الشخص�ة اليت



ي أو المالحقة القضائ�ة من  )3( اف أو التنظ�م والتحقيق التأدييب ور�ة لتنف�ذ مهام اإل�ش تعت�ب معالجة الب�انات الشخص�ة �ف
ي تتمتع بجودة المؤسسات العامة قبل المؤسسات والمنظمات العامة الم�ح لها وال مرخص لها والمنظمات المهن�ة اليت

 ، بناًء ع� السلطة الممنوحة بموجب القانون 

ائب  )4( ان�ة وال�ف ف ور�ة لحما�ة المصالح االقتصاد�ة والمال�ة للدولة ف�ما يتعلق بالم�ي تعت�ب معالجة الب�انات الشخص�ة �ف
 والمسائل المال�ة

II.  إنهاء الطلبات 

ا  من قانون حما�ة الب�انات الشخص�ة ، �قدم أصحاب الب�انات الشخص�ة طلباتهم ف�ما يتعلق بب�اناتهم الشخص�ة   13للمادة وفق�
ي بدً� من التوقيع الرطب) أو بطرق أخرى �حددها مجلس حما�ة الب�انات الشخص�ة  نا كتابة (مع توقيع رطب أو توقيع إلي

وئف إل��ت
ف ( بصفتنا مراقب الب�انات ، يتم إنه ي غضون ثالثني

ي أ�ع وقت ممكن و�ف
ا ع� طب�عة 30اء الطلب �ف ا ع� األ��� ، اعتماد� ) يوم�

. الطلب  
 

موض�ع  لضمان أمان الب�انات ، قد نطلب معلومات من مقدم الطلب لتحد�د ما إذا كان مقدم الطلب هو مالك الب�انات الشخص�ة 
ا للطلب ، قد يتم ط�ح سؤال ع� مالك و ب مالك الب�انات الشخص�ة  باإلضافة إ� ذلك ، من أجل التأ�د من إتمام طلالطلب.  وفق�

. الب�انات الشخص�ة بخصوص طلبه  

ي الحاالت ا
ي ُيرجح فيها أن يؤدي �ف ا غ�ي  طلبليت مالك الب�انات إ� إعاقة حقوق وح��ات األشخاص اآلخ��ن ، و�تطلب جهد�

راتهمتناسب ، وتكون المعلومات معلومات عامة ، �جوز لنا رفض  ح م�ب . الطلب من خالل �ش  
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 إعمار
  نموذج طلب 

 مالك البیانات الشخصیة
الذي    ، النموذج  ھذا  إلیكارسلنایتضمن  جمیع    .Emaar Libadiye Gayrimenkul Geliştirme A.Ş  إعمار  نابصفت  مه   ،

من قانون حمایة البیانات  11الستخدام حق التطبیق الممنوح لمالكي البیانات الشخصیة بسھولة بموجب المادة  م العناصر الالزمة لك
التفضل    مالشخصیة ، نطلب منك  مفي التقدم بطلب للحصول على بیاناتك  م. لھذا السبب ، أثناء استخدام حقك6698الشخصیة رقم  

 تخدام إحدى الطرق المحددة في نھایة النموذج بطباعة ھذا النموذج وتعبئتھ وإرسالھ إلینا باس
 

 :مقدم الطلب معلومات اتصال  )1
 

:االسم     
:اللقب     
: التركي لھویةابطاقة رقم    
: رقم الھاتف   
:  لكترونياإلبرید ال   

( إذا كنت ترغب في تلقي  الحقل امأل 
نتیجة طلبك عن طریق البرید 

 (اإللكتروني
 العنوان:  
 
 

 
سابق مرشح ، موظف سابق ، موظف موظف زائر ، شریك العمل ، عمیل ،  :. (مثلبشركتنا متحدید عالقتكرجى ی )2

 م) ركة التابع لجھة خارجیة ، المساھلصاحب العمل الفرعي ، موظف الش
 

 عمیل  ☐

 زائر  ☐

 مورد  / شریك العمل  ☐

 صاحب العمل الفرعي  ☐

 (یرجى التحدید) آخر  ☐

التي   شركتناالوحدة  في  بھا   تتصل 
………………….……………………

…………………………………… 
 :الموضوع

………………………………………
……………………………….………
……...………………………………

………………… 

 موظف سابق لصاحب العمل الفرعي  /  موظف سابق ☐

  (یرجى التحدید) .…………………………

في الشركة بھا عملت التي سنواتال  
…………………………………………. 

 مرشح موظف  ☐ 

  (یرجى التحدید) .…………………………

ةشركالالتاریخ الذي تقدمت فیھ للحصول على وظیفة في   
…………………………………………………….. 

 
 المعلومات المتعلقة بتحدید الحق الذي یجب أن یستخدمھ مالك البیانات الشخصیة  )3
. یرجى وضع عالمة في المربع المجاور للمواضیع التي تطلب معلومات عنھا          
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 ؟ مل تتم معالجة بیاناتي الشخصیة قبل شركتكھ

 ، أطلب معلومات حول نشاط المعالجة   مقبل شركتك من إذا تمت معالجة بیاناتي الشخصیة
، فأنا أطلب معلومات حول الغرض من نشاط معالجة البیانات الشخصیة   مقبل شركتك  من  إذا تمت معالجة بیاناتي الشخصیة

 وما إذا كان یتم تنفیذ النشاط وفقًا للغرض من المعالجة 
ھل یتم نقل بیاناتي الشخصیة إلى جھات خارجیة في الداخل أو في الخارج؟ إذا تم نقل بیاناتي الشخصیة ، أطلب معلومات  

 خارجیة الجھات العن 
 وأطلب تصحیحھا مأعتقد أن بیاناتي الشخصیة غیر مكتملة أو تمت معالجتھا بشكل غیر صحیح من قبل شركتك 
          لذلك أعتقد أن أسباب معالجة بیاناتي الشخصیة قد اختفت ؛  

 ، أوحذف بیاناتي الشخصیةاطلب  
 عدم الكشف عن ھویتي

، أطلب إخطار الجھات الخارجیة التي   مالشخصیة بشكل غیر كامل أو غیر دقیق من قبل شركتكإذا تمت معالجة بیاناتي  
 وضعیاناتي الشخصیة إلیھا بھذا التم نقل ب

 أطلب تعویًضا عن الضرر الذي لحق بي بسبب المعالجة غیر القانونیة لبیاناتي الشخصیة  

  بالتفصیل یرجى تحدید طلبك بشأن بیاناتك الشخصیة  )4
( میرجى إرسال المعلومات والمستندات المؤیدة لطلبك )          

التوضیح:       
………..…………….……………………………….……………………………….………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………......
..............................................................................................................................................................

...........………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

  طلبنتیجة ال ب بالغطریقة اال )5
 م) یرجى اختیار الطریقة التي سیتم بھا تسلیم الرد لك(

 عنوانيأرید أن یتم إرسالھا إلى  �
  أرید أن یتم إرسالھا إلى عنوان بریدي اإللكتروني �
  بالید ستلمھأرید أن أ �
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( توكیل رسمي موثق أو شھادة تفویض وجود الوكالة ، یلزمعن طریق سند في حالة االستالم  )  

 طرق تقدیم نموذج الطلب  )6
یوضح أن   مثل مستند(لتي توضح أنك مخول بالتقدم إذا كنت تقدم الطلب نیابة عن شخص آخر ، فیرجى إرسال المستندات ا(

كمرفق بالطلب  )سند التوكیلنات الشخصیة ھو الولي / الوصي ، مالك البیا  
 

التي  )بطاقة الھویة ورخصة القیادة وما شابھ ذلك( تسلیم نسخة مع المستندات ممن خالل التقدم إلینا شخصیًا ، یمكنك •
رطب شخصیًا أو من خالل االرسال عن طریق كاتب العدل  تضمن التحقق من الھویة مع التوقیع ال

  Ünalan Mah. Libadiye Cad. No:82F, K:1, Üsküdar/İstanbul                      :الى
 وكتابة "طلب معلومات قانون حمایة البیانات الشخصیة" على الظرف

 ;او
قان • معلومات  كتابة "طلب  في  عن طریق  الشخصیة"  البیانات  حمایة  إلى    موضوع  قسم ون  وإرسالھ  اإللكتروني  البرید 

kvkk@emaar.com.tr 
 

 یجب على جمیع المتقدمین إكمال ھذا الجزء 
الحق في طلب معلومات ووثائق  أوافق على أن لدي صرح بأن جمیع المعلومات التي قدمتھا في نموذج الطلب ھذا صحیحة ؛أ

ة ، وما إلى ذلك) لتحدید الھویة والتفویض من أجل القضاء على المخاطر  إضافیة (بطاقة الھویة أو نسخة من رخصة القیاد
.القانونیة التي قد تنشأ عن المشاركة غیر القانونیة وغیر العادلة للبیانات وخاصة لضمان أمان بیاناتي الشخصیة  

 
:   مالك البیانات الشخصیة / الشخص الذي یتقدم بطلب نیابة عن شخص آخر اسم ولقب    

الطلب:   تقدیمتاریخ    
 
 

  التوقیع: 
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