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Gizlilik Politikası ile ilgili uyarılar
Verilerinize neden ihtiyaç duyulur? Katılmak istediğiniz uygulama, Avrupa Sosyal Fonu
(ESF) ile birlikte finanse edilmektedir. Bu desteklerden faydalanılmasını sağlamak için
kişisel bilgilerinizin toplanması gerekmektedir. Bu bilgilere, Nordrhein-Westfalen Eyaletinin
17.12.2013 tarihli 1303/2013 sayılı Yapısal ve Yatırım Fonlar (AB) ile ilgili ortak
düzenlemelere uygun olarak Avrupa Komisyonu'na belirli raporlama yükümlülüklerini
yerine getirmesi gerektiğinden ihtiyaç duyulmaktadır. Nordrhein-Westfalen Eyaleti bu
yükümlülükleri yerine getirmediği veya eksik yerine getirdiği takdirde, eyalet bu yönetmelik
uyarınca tahsis edilen destekleri iade etmek zorunda. Bu yüzden verilerinizi toplamamız
gerekiyor, böylece işgücü piyasası programına katılabilirsiniz.
Toplanan veriler aynı zamanda, desteğin belirli işgücü piyasası politika hedef gruplarına ne
ölçüde ulaşacağı hakkında da bilgi sağlayacaktır. Bu şekilde elde edilen bilgiler temelinde
destek uygulamalarının geliştirilmesi ve etkililiğinin arttırılması amaçlanmaktadır.
Hangi veriler toplanır? Mevcut destek kapsamında veriler (aldığınız anketlere göre,
örneğin isim, adres ve eğitim sertifikası) ve destek süresinin ötesinde, kullanılan AB
desteklerinin etkinliği hakkında bilgiler toplanır. Bu nedenle, uygulamadan çıktığınızda ve
destek uygulaması sonlandığında da veriler toplanır, özellikle uygulamadan çıkma zamanı
ile ilgili nedenler, uygulamanın süresi, kazanılan yetkinlik, iş piyasası durumu ve
uygulamanın etkililiği kapsamında.
Verilerim nerelere gider? Bu uygulamanın sağlayıcısı verilerin Genel Veri Koruma
Yönetmeliği'nin (GVKT) 4 No'lu (2) maddesinin anlamı dahilinde işlenmesinden
sorumludur. Veriler onaylama yetkilisi olarak yetkili bölge hükümetine iletilir ve orada
saklanır. ESF İdari Makam 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
Uygulamanın yürütülmesi ile görevlendirilen çalışanlar erişim hakkına sahiptir.



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

 NRW Eyaleti Çalışma, Sağlık ve Sosyal İşler Bakanlığı ESF İdari Makamı (MAGS)
ESF İdari Makamı çalışanları erişim hakkına sahiptir.


Yenilikçi İstihdam Teşviki Derneği mbH (G.I.B. NRW)
(Nordrhein-Westfalen eyaletinin Çalışma, Sağlık ve Sosyal İşler Bakanlığı
tarafından Program kontrolü ve izleme ile görevlendirilen kişiler)
Programın kontrolü ve izlenmesi ile görevlendirilen çalışanlar.



Son durum araştırmasının bağımsız bilimsel bilirkişileri ve uygulayıcıları
(Nordrhein-Westfalen eyaletinin veya Avrupa Komisyonu Çalışma, Sağlık ve Sosyal
İşler Bakanlığı tarafından ESF desteği konusunda değerlendirme çalışmalarının
uygulanması ile görevlendirilen kişiler)
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
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çalışmaları çerçevesinde inceleme ve ek araştırmaların yürütülmesi amacıyla mümkündür.
Kişisel verileriniz 31.12.2028 tarihine kadar silinecektir (17.12.2013 tarihli ve 1303/2013
sayılı Yönetmeliğin 140 (1) Maddesi uyarınca son tarih).
Özel haklarınız nelerdir?
 Düzeltme hakkı: Hakkınızda saklanan yanlış verilerin derhal düzeltilmesini talep
edebilirsiniz (Md. 16 GVKT).
 Bilgi edinme hakkı: Başvurunuz üzerine, sizin hakkınızda saklanan veriler hakkında
bilgi verilecektir (Md. 15 GVKT).
 İşleme sınırlandırma hakkı: Verilerinizin işlenmesinin sınırlanmasını talep edebilirsiniz.
Bu durumda, örneğin verilerin korunması ile ilgili rıza beyanını iptal edebilirsiniz (Md. 18
GVKT).
 İtiraz hakkı: Açıklanan yönteme ilişkin onayınızı ileriye dönük geçerli olmak üzere iptal
edebilirsiniz. Bu durumda, hakkınızda daha fazla bilgi toplanmayacak ve
işlenmeyecektir (Md. 7 (3) GVKT).
Bu veri toplama ve işlemeyi gerçekleştirmenin ön koşulu, onayınızı yazılı olarak
bildirmenizdir.

Rıza Beyanı
"Destek uygulamasına girişte katılımcılara yönelik anket formu" ile toplanan ve yukarıda
belirtilen verilerin açıklanan amaçlara yönelik işlenmesini ve yukarıda belirtilen makama ve
temsilcilere iletilmesini kabul ediyorum.
Kişisel verilerim ile ilgili haklar konusunda bilgilendirildim. Böylece özellikle, veri toplama
ve veri işleme konusundaki rızamı istediğim zaman iptal edebileceğimi biliyorum. Yukarıda
açıklanan prosedürü kabul ediyorum.
Soyadı:
Adı:




______________________

___________________________________

Yer, Tarih

Katılımcının imzası (gerekirse ebeveynin veya velisinin)
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