
Bu detaylar cevap gönderilebilmesi ve şikayet sahibinin kimliğinin tespit edilerek, N.SIS sistemindeki bilgilerinin isteği üzerine düzeltilmesi/silinmesi için gereklidir. Lütfen başvuru formunu büyük harfler ile doldurunuz.Yukarıdaki belirtilen amaç dışındaki veriler için işlem yapılmayacaktır.
block letters. The data will not be processed except for the above mentioned purpose.    Bu adresin ikametgah adresinden farklı olduğu durumlarda doldurulacaktır.  2Doğum Tarihi              2İletişim Adresi
    1 1. Başvuru Sahibinin Kişisel Verileri Çek Cumhuriyeti’ndeki Schengen Bilgi Sistemi’nin (N.SIS) ulusal bölümünde işlem görmüş kişisel verilerin işlenmesine dair şikayet talebi. 


Schengen Anlaşmasını’nın Uygulanmasına İlişkin Konvansiyon’un 114.maddesinin 2.fıkrası ile ilgili olarak ve Kişisel Veri Koruma Kanunu’nun 101/2000no.lu maddesine istinaden Çek Cumhuriyeti’ndeki Schengen Bilgi Sistemi’nin (N.SIS) ulusal bölümünde işlem görmüş kişisel verilerimle ilgili şikayet talebimin işleme alınmasını ve gerekli incelemenin yapılmasını rica ederim.
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Úrad pro ochranu osobních údaju  Pplk. Sochora 27 
170 00  Praha 7   1. Personal data of the applicantİsim  Soyadı  İkametgah Adresi  Contact address           2. Şikayet ile ilgili ayrıntılar a. Şikayet edilen kişi ile ilgili kişisel veriler  …………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………                                                    1b.Şikayete ilişkin ek bilgiler   3
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
: ………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………….. 4 Doldurulması mecburi değildir. Başvurunuza yardımcı olacak herhangi bir bilgi yazabilirsiniz. Örneğin; bilgileriniz neden N.SIS sisteminde işleme girdi? Kim,ne zaman ve hangi şartlarda bilgileriniz alınmış olabilir? Neden verilerinizin Schengen Anlaşması’nın Uygulanmasına İlişkin Konvansiyon’na veya Çek Cumhuriyeti Veri Koruma Kanunu’na veya benzeri herhangi bir kanuna göre ( örneğin Çek Cumhuriyeti Polis Kanunu’nun 273/2008 no.’lu maddesine göre) yanlış olduğunu veya işleme alınmasının illegal olduğunu düşünüyorsunuz?  


 3   Tarih:                                                                              Şikayet sahibinin imzası: c.Bu şikayet ile ilgili daha önce yapılmış başvurular. 4
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
cjjjjjle:… ……………………………………………………………………     b. Additional information regarding the complaint3 41. Tarih ve İmza    

Açıklamalar: Kişisel Veri Ofisi ( Bundan böyle ‘ofis’ olarak adlandırılacaktır.) başvurunuzu değerlendirip, gerekli soruşturmayı bitirdiğinde, sonuç hakkında gerekli malumat ve durumu düzeltmek üzere atılması gereken adımlar ile ilgili bilgiler tarafınıza bildirilecektir. Başvurunuzun 30 gün içinde değerlendirilir; daha çetrefilli durumlarda ( SIS ile ilgili durumlar uluslarası doğası gereği genelde bu sınıfta olabilmektedir.) 60 güne kadar sürebilir. Yukarıda belirtilen süreler içinde Ofis’ten herhangi bir haber alamamanız durumunda, 500/2004 no’lu İdari Kanun’un, 175. maddesine göre Ofis’in işleyişi ile ilgili şikayette bulunabilirsiniz.                                                                                   














































Doldurulması mecburi değildir. Başvurunuza yardımcı olacak herhangi bir bilgiyi yazabilirsiniz.Örneğin; daha önce N.SIS Sistemi’ndeki kişisel verileriniz ile ilgili bilgi almak üzere veri kontrol memuruna ( Çek Cumhuriyeti Polisi’ne) bir belge doldurup, teslim ettiniz mi?Daha önce bu konu ile ilgili diğer bir veri koruma merkeziyle temasa geçtiniz mi? Öyle ise – sonuç ne oldu? ( Cevabın bir kopyasını ekleyebilirsiniz.)


