
 امالک اِمار لیبادیھ  یشرکت سھامی توسعھ
 اطالعات اطالعات مربوط بھ حق درخواست صاحب  

 
 اطالعاتحق درخواست صاحب  •

 مفاد حق درخواست:
شخصی، بھ عنوان صاحب اطالعات، در   اطالعاتقانون حفظ اطالعات و  ۶۶۹۸بند  ۱۱ی بر طبق ماده 

 ی درخواست بھ ما دارای حق مطالبھ میباشید: خصوص موارد ذیل با ارائھ 
 شما.  ی مورد استفاده قرار گرفتن و یا نگرفتن اطالعات. حق کسب اطالع در زمینھ ۱
 . شخصی شما ی کسب اطالعات در صورت مورد استفاده قرار گرفتن اطالعات. حق مطالبھ۲
موضوع کھ آیا اطالعات شما مطابق با آن  دف استفاده از اطالعات شما و کسب اطالع در خصوص این. ھ۳

 اھداف مورد استفاده قرار گرفتھ است یا خیر. 
کھ در داخل و یا خارج از کشور اطالعات شما در اختیار  . کسب اطالع در خصوص ھویت اشخاص ثالثی۴

 آنھا قرار داده شده است.  
بروز خطا و یا نقص در آنھا و درخواست انتقال   در صورت شخصی . حق درخواست تصحیح اطالعات۵

اطالعات تصحیح شده و این اقدامات بھ اشخاص ثالثی کھ اطالعات شخصی شما با آنھا در میان گذاشتھ شده 
 ست.ا

.حق درخواست پاک کردن، از بین بردن و یا ناشناس ساختن اطالعات شخصی شما در صورت از میان  ۶
برداشتھ شدن سبب استفاده از این اطالعات علی رغم مطابقت استفاده از آنھا با قانون حفظ اطالعات شخصی 

قدامات بھ اشخاص ثالثی کھ و دیگر قوانین مربوطھ و ھمچنین درخواست انتقال اطالعات تصحیح شده و این ا
 اطالعات شخصی شما با آنھا در میان گذاشتھ شده است. 

ھای  توسط سیستم شما شخصی اطالعاتآنالیز . اعتراض بھ نتایج بھ دست آمده علیھ شما در صورت ۷
 منحصر اتوماتیک.

رر شدن  . حق درخواست خسارت در صورت استفاده از اطالعات شخصی شما در امورغیر قانونی و متض۸
 شما بدینوسیلھ.

 
 :نمیگنجند تقاضاحالت ھایی کھ در مفاد حق  •

 
قانون حفظ اطالعات شخصی، بھ دلیل قرار نگرفتن موارد ذیل در قانون حفظ اطالعات  ۲۸ ىبر اساس ماده 

 ھای اطالعات شخصی در خصوص این موارد قائل نگردیده است: شخصی، حقی برای صاحب 
 
دفاع ملی، امنیت ملی،   ینقض و یا تخلف و انجام جرم در حوزه عدم   بھ شرطاستفاده از اطالعات شخصی . ۱

امنیت عمومی، نظام عمومی، امنیت اقتصادی، محرمیت حریم خصوصی و حقوق فردی و نیز بھ ھدف  
 صنعت، تاریخ، ادبیات و اھداف علمی و یا آزادی بیان. 

ریزی و آمار بھ  . استفاده از اطالعات شخصی در آمارھای رسمی بھ منظور اموری مانند تحقیقات، برنامھ۲
 شناس ساختن اطالعات.  شرط نا

. استفاده از اطالعات شخصی در صورت لزوم برای تأمین دفاع ملی، امنیت ملی، امنیت عمومی، نظام  ۳
فعالیت ھای پیشگیرانھ، حفاظتی و اطالعاتی توسط افراد قانونی مسئول راستای  ردعمومی و امنیت اقتصادی 

 یشوند. ھای عمومی اداره مو موظفی کھ از طرف سازمان و نھاد 
. استفاده از اطالعات شخصی توسط مقامات بازجویی، قانونی، قضایی و اجرایی و ھمچنین مقامات قضاوت ۴

 و مراجع اجرایی. 
 

قانون حفظ اطالعات شخصی، در صورت وقوع ھر یک از موارد ذیل، بھ غیر از   ۲/۲۸ی بر اساس ماده 
 وص این موارد قائل نگردیده است: ھای اطالعات شخصی در خصی خسارت، حقی برای صاحبمطالبھ

 
. در صورت نیاز بھ استفاده از این اطالعات شخصی برای پیشگیری از ارتکاب بھ جرم و یا بھ منظور  ۱

 تحقیق و تفحص جرم. 
 . استفاده از اطالعات شخصی فردی کھ اطالعاتش را علنی ساختھ است.  ۲
  از طرف  اختیارات تعیین شده از طرف قوانین مربوط بھ آناستفاده از اطالعات شخصی بر اساس حدود . ۳

ھای مردمی، با اداره ھای حرفھ پرور ھم تراز با نھاد ھای مسئول و موظف عمومی و سازمان ھا و نھاد سازمان 
 تنظیم جھت تحقیق انظباطی و پیگرد قانونی در صورت لزوم. از سوی مسئولین نظارت و



عات شخصی بھ منظور حفظ منافع مالی و اقتصادی دولت در خصوص  . در صورت لزوم استفاده از اطال۴
 اموری مانند بودجھ، مالیات و امور مالی. 

 
 درخواست گیری  نتیجھ

 
ی درخواست کتبی(با امضای کتبی و یا قانون حفظ اطالعات شخصی ،در صورت ارائھ ۱۳ی بر اساس ماده 

اطالعات خود از ما و یا درخواست از سمت الکترونیکی جایگزین) صاحبان اطالعات شخصی در خصوص 
سازمان حفظ اطالعات شخصی، و یا بھ ھر طریق دیگری کھ از سوی سازمان حفظ اطالعات شخصی  

درخواست بررسی شده و  اھمیت ی درجھ مشخص گشتھ است، درخواست توسط مسئول اطالعات با توجھ بھ 
 رسد. روز بھ نتیجھ می  ۳۰ترین زمان ممکن و حداکثر تا  در کم 

 
اطالعات، مسئول بررسی اطالعات میتواند جھت احراز ھویت شخص درخواست کننده  جھت حفظ محرمیت

در خصوص اطالعات درخواستی سواالتی پرسیده و اطالعاتی را درخواست کند. ھمچنین جھت نتیجھ یابی  
درخواست صاحب اطالعات بھ نحو احسن، ممکن است سواالتی در خصوص این درخواست از شخص  

 ده شود.درخواست کننده پرسی
 

در صورتی کھ درخواست صاحب اطالعات، دارای احتمال نقض حق و آزادی اشخاص دیگر، ملزوم زحمت 
 بیش از اندازه و حاوی اطالعات معلوم بھ عموم باشد، درخواست از طرف ما با ذکر علت رد خواھد شد. 

 
 



 اِمار
 فرم درخواست صاحب اطالعات شخصی 

 
ی آسان شما از  ی امالک اِمار لیبادیھ، در اختیار شما قرار گرفتھ و جھت استفاده این فرم توسط شرکت سھامی توسعھ 

)  KVKقانون حفظ اطالعات شخصی (قانون   ۶۶۹۸بند  ۱۱ی حق تقاضای اطالعات شخصی خود، مطابق با ماده 
ی درخواست ابتدا فرم را  شمند است، برای ارائھوطھ را پوشش میدھد. بدینوسیلھ خواھبتنظیم شده و تمامی مفاد مر

پرینت کرده و بھ صورت دستی پر کنید و از طریق یکی از راه ھای مشخص شده در انتھای فرم آن را بھ دست 
 در سمت ما برسانید. مسئولین مربوطھ 

 
 . اطالعات تماس درخواست کننده: ۱
 

 نام: 
 نام خانوادگی:  
 شماره شناسنامھ ج.ت:  
 شماره تلفن:  
آدرس پست  

(در صورت  الکترونیکی: 
تقاضای اعالم نتیجھ از  

 طریق ایمیل)
 آدرس: 

 
 

( مشتری، بازدید کننده، شریک کاری، متقاضی  ی خود با شرکت ما را مشخص کنید. . خواھشمند است نوع رابطھ ۲
 دار و غیره...) سھامشغل، کارمند سابق، کارمند کارفرمای فرعی، کارمند شرکت ثالث، 

 
 مشتری  ☐

 بازدید کننده  ☐

 تدارکات، شریک کاری  ☐

 کارفرمای فرعی  ☐

 (لطفا مشخص نمایید)  سایر ☐

……………….…………………:بخش
………………………………………

… 
………………………………:موضوع

……..…………………………………
….……………...……………………

…………………………… 
 مرتبط با شما در شرکت. 

 کارمند سابق، کارمند کارفرمای فرعی  ☐

 .………………………… :  اشتغال در شرکت

 ……………………………… ھای: در سال 

 متقاضی شغل  ☐ 

 اریخ تقاضای شغل: ت د)مشخص کنی( 

…………………………………………………….. 

 
 انتخاب موضوع مورد تقاضا توسط صاحب اطالعات شخصی. اطالعات مربوط بھ  ۳

 لطفا موارد درخواستی خود را عالمت بزنید.



 
 

 آیا شرکت شما اطالعات شخصی اینجانب را مورد استفاده میدھد؟       
 

 ی استفاده از آن مطلع شوم. در صورت استفاده از اطالعات اینجانب مایل ھستم درخصوص حوزه      
 

ھا و تطابق استفاده از اطالعات  در صورت استفاده از اطالعات اینجانب مایل ھستم درخصوص ھدف استفاده از آن      
 شخصی خود و اھداف دنبال شونده مطلع شوم. 

 
در اختیار اشخاص ثالث قرار داده میشود؟ در صورت  اطالعات شخصی اینجانب در خارج و یا داخل کشور آیا      

 دن پاسخ مایل ھستم در خصوص این اشخاص مطلع شوم. مثبت بو
 

اینجانب تصور میکنم کھ از اطالعات شخصی من در شرکت شما بھ صورت ناقص و یا اشتباه مورد استفاده قرار       
 میگیرد و درخواست تصحیح دارم. 

 
 استفاده از اطالعات شخصی اینجانب را نا الزم دانستھ و بھ ھمین دلیل درخواست:     
 پاک شدن اطالعات خود را دارم؛ و یا     
 ناشناس ساختن اطالعات خود را دارم.     

    
ی کھ  اشخاص ثالث میکنمدرخواست ، ی ناقص و یا اشتباه از اطالعات اینجانب توسط شرکت شما  استفاده  در صورت     

 ، از این موضوع مطلع گردند. دھا منتقل میشواطالعات شخصی من بھ آن 
 
( لطفا اسناد و ی اطالعات شخصی خود را با جزئیات مشخص کنید: خواھشمند است موضوع درخواست خود درباره .  ۴

 مدارک مورد نیاز جھت پشتیبانی درخواست خود را ارائھ دھید) 
 

 توضیحات:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 )  ی دریافت مورد نظر خود را انتخاب کنید( لطفا نحوه ی درخواست: ى اطالع نتیجھ . نحوه۵
 

 . ارسال بھ آدرس محل سکونت     
 . ارسال از طریق پست الکترونیکی     
 دریافت حضوری.     

 ی رسمی تنظیم شده در دفتر اسناد رسمی میباشید) ی وکالت نامھارائھ(  در صورت دریافت از طریق وکالت بھ غیر ملزوم بھ 
 

 ی ارسال فرم درخواست:  نحوه . ۶
(مدارک برای احراز  دیگر اثبات صالحیت درخواست برای شخص  رایدرخواست برای شخص دیگر مدارک مربوط ب  ارسال فرمدر صورت   

 و وصی و مدارکی مانند وکالت نامھ رسمی) را بھ صورت ضمیمھ ارسال نمایید.  ھویت ولی
 

 
 
 
 
  

  

  

  
  
  

  

  
  
  



ی مدرکی بھ منظور احراز ھویت با ی دفتر اسناد رسمی بھ صورت ارائھی حضوری و یا بھ واسطھمراجعھ  •
ی ھ امضای دستی شخص (شناسنامھ، گواھینامھ و غیره)  بھ آدرس، استانبول، اسکودار، خیابان لیبادیھ، محل

قانون حفظ اطالعات   بر اساس ی اول و ذکر عنوان « درخواست اطالعات ، طبقھ82Fاوناالن، پالک: 
 و یا؛  شخصی » بھ صورت مکتوب بر روی پاکت نامھ. 

ی قانون  « درخواست اطالعات درباره با ذکر عنوان  kvkk@emaar.com.trارسال درخواست بھ آدرس ایمیل  •
 حفظ اطالعات شخصی ».  

 
 تمامی متقاضیان ملزم بھ پر کردن بخش ذیل میباشند:

 
وجود حق   اینجانب صحت تمامی موارد ذکر شده از طرف خود در فرم درخواست کار را تایید نموده و

بھ ھدف حفظ امنیت  ی رانندگی و غیره)ی مدارک شناسایی و برگھ ھای ضمیمھ( شناسنامھ، گواھینامھ مطالبھ
و محرمیت اطالعات شخصی خود و بھ منظور برطرف سازی خطرات ناشی از درز اطالعات شخصی بھ  

 کنم.را تقبل می صورت غیر قانونی و ناعادالنھ
 

 قاضی برای غیر صاحب اطالعات شخصی/ فرد مت
 نام و نام خانوادگی: 

 تاریخ تقاضا:
 :امضا
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