
 

 
Yayım: 02.2022 Sayfa 1/2 Veri Koruma Yasalarına ilişkin Açıklamalar 
TN 

  

 

Ulusal İşgücü Piyasası ve Sosyal Politikalarının AB 
tarafından da finanse edilen destek uygulamaları 

 
Katılımcılar için Gizlilik Politikası konusunda uyarılar 

 
Muhatap 

 

Genel Veri Koruma Yönetmeliği Madde 4 No. 7 ’ye 
göre sorumlu kurum: 

Kuzey-Ren Vestfalya Çalışma, Sağlık ve Sosyal İşler  
Bakanlığı 

Bay Daniel Jansen 
Fürstenwall 25 
40219 Düsseldorf 

E-posta: ESF-2021-2027@mags.nrw.de 
 
Veri Koruma Görevlisi:  

Kuzey-Ren Vestfalya Çalışma, Sağlık ve Sosyal İşler  
Bakanlığı 

Bayan Dr. Gudrun Szewczyk 

Fürstenwall 25 
40219 Düsseldorf 

E-posta: datenschutz@mags.nrw.de 
 
Denetim dairesi:  

Kuzey Ren-Vestfalya Veri Koruma ve Bilgi Alma  
Özgürlüğü Eyalet Görevlisi 

Kavalleriestraße 2-4 
40213 Düsseldorf 
 
Genel Veri Koruma Yönetmeliği Madde 28 uyarınca 
Veri İşleme Kuruluşu: 

Information und Technik Nordrhein-Westfalen  
40193 Düsseldorf 
 
Proximity Technology GmbH 
Bahnstrasse 2 
40212 Düsseldorf 

Veri Gizliliği Yasalarına İlişkin Açıklamalar 
 

Verileriniz neden ve hangi temelde 
toplanıyor? Verilerinizin toplanması, DSGVO 
Madde 6 (1) Bent e) ile bağlantılı olarak, DSG 
NRW Madde 3 Fıkra 1'e, aynı zamanda 
24.06.2021 tarihli ve (AB) 2021/1060 sayılı AB 
Yapısal Fonları'ına ilişkin ortak yönetmelikle 
bağlantılı olarak DSGVO Madde 6 Fıkra 1 
Bent c)'ye dayanmaktadır.  

Katılmak istediğiniz uygulama, Avrupa Sosyal 
Fonu (ESF) ile birlikte finanse edilmektedir. Bu 
desteklerden faydalanılmasını sağlamak için 
kişisel bilgilerinizin toplanması gerekmektedir. 
Bu bilgilere, Kuzey-Ren Vestfalya eyaletinin 
24.06.2021 tarihli 2021/1060 sayılı AB Yapısal 
Fonları ile ilgili ortak düzenlemelere uygun 
olarak Avrupa Komisyonu'na belirli raporlama 
yükümlülüklerini yerine getirmesi 
gerektiğinden ihtiyaç duyulmaktadır. Bu 
nedenle, uygulamaya katılım için verilerinizin 
toplanması gereklidir.  

Toplanan veriler ayrıca desteğin iş gücü 
piyasası politikası hedefine gerçekten ulaşılıp 
ulaşılmadığını değerlendirmek için gereklidir. 
Bu şekilde elde edilen bilgiler temelinde 
destek uygulamalarının geliştirilmesi ve 
etkililiğinin arttırılması amaçlanmaktadır. 

Hangi veriler toplanıyor? Veriler, size verilen 
(dijital) anketlere göre (ör. isim, adres ve 
eğitim durumu) toplanır. Ayrıca, yardım 
süresinin ötesine geçen AB yardımlarının 
etkinliği hakkında bilgiler toplanır. Bu, 
uygulamadan çıkışınız ve destek uygulaması 
sona erdikten sonra nerede olduğunuza ilişkin 
verileri (özellikle uygulamadan ayrılma 
nedenleri ve zamanı, uygulamanın süresi, 
elde edilen kalifikasyon, iş gücü piyasası 
durumu ve uygulamanın uygunluğu ve 
etkinliği). 
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Verileriniz nerelere gider? Bu desteğin 
üstlenicisi, Genel Veri Koruma Yönetmeliği'nin 
(DSGVO) Madde 4 No. 2’ye göre verilerin 
işlenmesiyle görevlendirilmiştir. Veriler 
onaylama yetkilisi olarak yetkili bölge 
hükümetine iletilir ve orada saklanır. ESF 
Yönetim Dairesi bu verileri alır, özetler ve 
Avrupa Komisyonuna anonim olarak iletir. Bu 
veriler belirli bir kişi hakkında herhangi bir 
sonuç vermemektedir. 

Veriler kimler tarafından işlenebilir? 
Aşağıdaki kurum ve kişiler verilerinizi 
işleyebilir: 

 Katılmak istediğiniz uygulamanın 
sağlayıcısı 

Erişim hakkına, uygulamanın yürütülmesi 
ile görevlendirilen kişiler sahiptir. 

 Yetkili bölge hükümeti 

Yetkili bölge hükümetinin ESF’den sorumlu 
biriminin çalışanları erişim hakkına sahiptir. 

 Kuzey-Ren Vestfalya eyaleti (MAGS) 
Çalışma, Sağlık ve Sosyal İşler 
Bakanlığı'ndaki ESF Yönetim Dairesi ve 
Kuzey-Ren Vestfalya (FM) Maliye 
Bakanlığı'ndaki ESF Denetim Dairesi. 

Erişim yetkisine ESF Yönetim Dairesi ve 
ESF Denetim Dairesi çalışanları sahiptir. 

 Gesellschaft für innovative 
Beschäftigungsförderung mbH (G.I.B. 
NRW) 
(MAGS tarafından program kontrolü ve 
izlemesi ile görevlendirilmiştir)  

Programın kontrolü ve izlenmesi ile 
görevlendirilen çalışanlar. 

 Değerleme çalışmaları için bağımsız 
bilimsel hakemler 

(Kuzey-Ren Vestfalya eyaleti Çalışma, 
Sağlık ve Sosyal İşler Bakanlığı tarafından 
görevlendirilmiştir veya ESF finansmanına 
ilişkin değerlendirme çalışmaları yürütmek 
üzere Avrupa Komisyonu tarafından 
görevlendirilmiştir) 

Programın değerlendirme çalışmaları ile 
görevlendirilen çalışanlar erişim hakkına 
sahiptir.  

İsim ve adres bilgilerinin karakteristik verilere 
atanması, sağlayıcı ve bölge hükümeti 
tarafından uygulamanın yürütülmesi amacı 
dışında, sadece ESF desteğinin 
değerlendirme çalışmaları çerçevesinde 

inceleme ve ek araştırmaların yürütülmesi 
amacıyla mümkündür.  

Bilgilerinizin kayıtlı kaldığı süre ne 
kadardır? Kişisel bilgileriniz 31.12.2036'ya 
kadar silinir (son tarih 24.06.2021 tarihli (AB) 
2021/1060 sayılı Yönetmeliğinin 82. Maddesi 
1. Fıkrası uyarınca belirlenmiştir). 

Özel haklarınız nelerdir? 

 Bilgi edinme hakkı: Başvurunuz üzerine, 
hakkınızda depolanan verilere ilişkin 
verilecektir (DSGVO Madde 15). 

 Düzeltme hakkı: Hakkınızda saklanan 
yanlış bilgilerin derhal düzeltilmesini talep 
edebilirsiniz (DSGVO Madde 16). 

 Silme hakkı: Yasal gerekliliklerin 
karşılanması durumunda bilgilerinizi 
sildirme hakkına sahipsiniz (DSGVO 
Madde 17). 

 İşleme sınırlandırma hakkı: Yasal 
gerekliliklerin karşılanması durumunda 
bilgilerinizin işlenmesinin kısıtlanmasını 
talep edebilirsiniz (DSGVO Madde 18). 

 İtiraz hakkı: İtiraz şartlarının sağlanması 
durumunda kişisel bilgilerinizin Madde 6 
Fıkra 1 Bent e veya f kapsamında 
işlenmesine itiraz etme hakkına sahipsiniz 
(DSGVO Madde 21). 


