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Veri gizliliği uyarıları
Katılmak istediğiniz bu tedbir, Avrupa Sosyal Fonu (ESF) kaynaklarından eş finanse
edilmektedir. Bu kaynağın sağlanabilmesi için bu ekte görülen bilgilerin tarafınızdan
doldurulması gerekir. Bu bilgiler, Kuzey Ren Vestfalya eyaleti 17.12.2013 tarihli (AB)
1303/2013 sayılı Yapı ve Yatırım Fonu ortak yönetmeliği ölçütleri doğrultusunda Avrupa
Sosyal Fonu'ndan kaynak verebilmesi için Avrupa Komisyonu'na karşı rapor verme
yükümlülüğüne tabi olduğu için gereklidir. Kuzey Ren Vestfalya eyaletinin bu
yükümlülüklerini hiç ya da eksik olarak yerine getirmesi durumunda eyaletin bu yönetmelik
uyarınca kaynakları iade etme yükümlülüğü doğabilir. Bu nedenle, bu tedbire katılım için
bu bilgilerin toplanması zorunludur.
Avrupa Komisyonu'na rapor verme yükümlülüğü güncel teşvike ilişkin bilgilerin yanında
kullanılan AB teşvik kaynaklarının teşvik süresi boyunca etkililiği ile ilgili bilgileri de içerir.
Bu nedenle tedbirden ayrılmanız ve teşvik tedbirinin sona ermesi, özellikle tedbirden
çıkışınızın sebepleri ve tarihi, tedbir sayesinde elde edilen yetkinlik, iş piyasası statüsü ve
tedbirin etkililiği ile ilgili veriler toplanmaktadır.
Toplanan veriler ayrıca teşvikin iş piyasası politikasının belli hedef gruplarına ne kadar
ulaştığına dair bilgi edinmek için de kullanılır. Toplanan bu veriler temelinde genel olarak
teşvik tedbirlerinin iyileştirilmesi ve verimliliğinin arttırılması hedeflenmektedir.
Bu tedbirin yetkili kurumu, Kuzey Ren Vestfalya Eyalet Veri Koruma Yasası (DSG NRW) 3.
maddesi 2. fıkrası uyarınca verilerin işlenmesi ile görevlendirilmiştir. Toplanan veriler onay
kurulu olarak yetkili bölge hükümetine iletilmekte ve burada kaydedilmektedir. Bu sırada
özellik verilerinin kişisel bilgilerin sadece aşağıda anılan kurumların ismiyle anılan çalışan
grubunun erişimine açık olması güvence altına alınmaktadır. İsim ve adres bilgilerinin
özellik verileri ile ilişkilendirilmesine sadece ESF teşvikinin değerlendirme
araştırmaları kapsamında yapılan kontroller ve ardıl veri toplama işlemlerinin
amaçları için izin verilmektedir. Aksi durumda özellik verileri sadece anonim bir
biçimde kaydedilmektedir. Kişisel bilgileriniz 31.12.2028 tarihinde silinecektir. (Teşvikin
kullanılmasına ilişkin tespit belgelerinin saklama süresi)
Avrupa Komisyonu'na karşı rapor verme yükümlülüğü NRW Çalışma, Entegrasyon ve
Sosyal İşler Bakanlığı (MAIS), ESF idari kurumu için de geçerlidir. MAIS bu amaçla
anonimleştirilmiş özellik verilerini kullanır. MAIS veya bölge hükümeti Avrupa
Komisyonu'na sadece anonimleştirilmiş bilgileri iletir. Bu bilgilerle ilgili kişi
hakkında somut bir çıkarsama yapılması mümkün değildir.
Katılmak istediğiniz tedbirin yetkili kurumunda tedbirin uygulanması konusunda
görevli personel isim/adres bilgileri ile özellik verilerinin işlenmesi hususunda
yetkilidir. Verilerinizin işlenmesi hususunda ayrıca aşağıdaki kurumlar ve görevliler
yetkilidir:
•

Yetkili bölge hükümeti
Yetkili bölge hükümetinin ESF için yetkili birimlerinin çalışanlarının erişim yetkisi
bulunur.

•

Gesellschaft für innovative Beschäftigungsförderung mbH (G.I.B. NRW)
(Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti Çalışma, Entegrasyon ve Sosyal İşler Bakanlığı
tarafından program kontrol ve izleme ile görevlendirilmiştir)
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Programın kontrol ve izlemesi ile görevlendirilmiş personelin erişim yetkisi bulunur.
•

Bağımsız bilimsel eksperler ve yerleşim araştırmasını uygulayanlar
(Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti Çalışma, Entegrasyon ve Sosyal İşler Bakanlığı
tarafından ESF teşviki ile ilgili değerlendirme araştırmalarının uygulanması ile
görevlendirilmiştir)
Programın değerlendirme araştırması ile görevlendirilmiş personelin erişim yetkisi
bulunur.

Bu bilgi toplama ve işleme sürecinin ön koşulu, sizin buna yazılı olarak onay
vermenizdir. Kuzey Ren Vestfalya Eyalet Veri Koruma Yasası (DSG NRW) 18. md. 1.
fıkrası uyarınca başvuru yapmanız halinde size, kayıtlı kişisel bilgileriniz hakkında
istihbarat verilebilir.
Kuzey Ren Vestfalya Eyalet Veri Koruma Yasası (DSG NRW) 4. md. 1. fıkrası uyarınca
açıklanan sürece vermiş olduğunuz onayı ileride geçerli olmak üzere geri alabilirsiniz. Bu
durumda hakkınızda artık bilgi toplanmaz ve işlenmez.

Muvafakat beyanı
"Katılımcının teşvik tedbirine katılımına ilişkin anket formu" kapsamında toplanan ve
yukarıda açıklanan bilgilerin anılan amaçlar için kullanılmasına ve yukarıda anılan kurum
ve görevlilere iletilmesine muvafakat ederim.
Kişisel bilgilerimle ilgili haklarım konusunda bilgilendirildim. Özellikle bilgi toplama ve
işleme sürecine ilişkin vermiş olduğum onayı her zaman geri çekebileceğim konusunda
bilgi sahibiyim. Yukarıda açıklanan süreçlere onay verdiğimi beyan ederim.
Soyadı:
Adı:
______________________
Yer, Tarih
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