
Yasal dayanağı olmayan işleme alınmış veriler içindir. Yazım, dilbilgisi, tarih hataları içindir.Kişisel verilerinizle ilgili doğru formu da ekleyiniz.
5Kutucuklar işaretleyerek seçiniz.
 4Bu adresin ikametgah adresinden farklı olduğu durumlarda doldurulacaktır

5  Kanunen yanlış olan bilgilerin
  düzeltilmesia   4Yanlış kişisel verilerin düzeltilmesi

32 .  1    Bu detaylar cevap gönderilebilmesi ve başvuru sahibinin kimliğinin tespit edilerek, N.SIS sistemindeki bilgilerinin isteği üzerine düzeltilmesi/silinmesi için gereklidir. Lütfen başvuru formunu büyük harfler ile doldurunuz.Yukarıdaki belirtilmiş amaç dışındaki veriler için işlem yapılmayacaktır.

    3a.Başvuru sebebim:
  2   11.Başvuru sahibinin kişisel verileri
   Çek Cumhuriyeti’ndeki Schengen Bilgi Sistemi’nin (N.SIS) ulusal bölümünde işlem görmüş kişisel verilerin düzeltilmesi/silinmesi ile ilgili bilgi talebi. 
   
Schengen Anlaşmasını’nın Uygulanmasına İlişkin Konvansiyon’un 110.maddesi ile ilgili olarak ve Çek Cumhuriyeti Polis Kanunu’nun 273/2008 no.lu maddesinin 83 ve 84.bölümlerine istinaden Çek Cumhuriyeti’ndeki Schengen Bilgi Sistemi’nin (N.SIS) ulusal bölümünde işlem görmüş kişisel verilerimle ilgili düzeltme/silme işleminin yapılmasını rica ederim.
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  Policejní prezidium CR  Strojnická 27 
P.O. BOX 62/K-SOU 
170 89 Praha 7  tİsim Soyadı İkametgah Adresi  İletişim
Adres Doğum Tarihi            2. Başvuru türünü belirtmek için:   


a.rction of factually incorrect personal data                                                  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?  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? 6According to the Czech Police Act (No. 273/2008 Coll.) it is necessary to file the request in a written f orm . T his  m eans  s endin g  it  to the  P ol ic e Pr es id ium  ( Po lic ej ní  pr e zi dium  C R ) , address: 273/2008 no.lu Çek Cumhuriyeti Polis yasasına göre başvuru yazılı olarak yapılmalıdır. Başvuruyu Polis Merkezi’ne ( Policejní  prezidium  CR ) yandaki adrese göndermeniz gerekmektedir. Adres: P. O. Box 62/K-SOU, Strojnická 27, 170 89 Praha 7. Ayrıca bu formu Çek Polis Teşkilatı’nın tüm merkezlerinde de şahsi olarak doldurabilirsiniz.
Başvurunuza cevabı veya makul red cevabını 60 gün içinde alma hakkınız vardır. Polis Merkezi başvurunuzu İdari Kanunun  500/2004 no.lu maddesine göre işleme koymaktadır. Cevabınız Çek dilinde verilecek ve size elden teslim edilecektir. Eğer size verilen cevabın yanlış veya eksik olduğunu düşünüyorsanız, veya hiç cevap alamadıysanız, Schengen Anlaşması’nın uygulanmasına ilişkin Konvansiyonu’nun 114.maddesinin 2. bölümüne veya Çek Cum. Veri Koruma Kanunu’nun 101/2000 no.lu maddesine istinaden Kişisel Veri Koruma Ofisi’ne başvuruda bulunabilirsiniz. Address:  Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, tel.: +420 234 665 111, fax: +420 234 665 444, e-posta: posta@uoou.cz, web: www.uoou.cz. 
jnická 27, 170 89 Praha 7. It is also possible to file it personally at every office of the Czech Police.  You are entitled to receiving within 60 days the requested information or justified declination. The Police Presidium shall process your request on the grounds of the Administrative Rule (Act No. 500/2004 Coll.). The decision is given in the Czech language and delivered to your own hands. If you think the information you received is wrong or incomplete, or you do not get a reply at all, you can ask the Office for Personal Data Protection for assistance pursuant Article 114, Section 2 of the Convention Implementing the Schengen Agreement as well as on the basis of the Czech Data Protection Act (Act No. 101/2000 Coll.). Address:  Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, tel.: +420 234 665 111, fax: +420 234 665 444, e-mail: posta@uoou.cz, web: www.uoou.cz.  Açıklamalar: 6b. Başvuruya ilişkin ek bilgiler: b. Additional ita. Silinmesi veya düzeltilmesi istenen veriler:  …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………     ………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………   3.   Tarih ve İmza  Tarih:                                                                              Başvuru sahibinin imzası:                                                                

