2016/679 SAYILI (AB) TÜZÜĞÜ VE İLGİLİ YUNAN MEVZUATI UYARINCA KİŞİSEL VERİLERİN
İŞLENMESİNE İLİŞKİN GİZLİLİK BİLDİRİMİ - RIZA FORMU
A. Gizlilik Bildirimi
Şirket merkezi Athens, 24, 3rd Septemvriou street (tel:2106772500) adresinde bulunan “Allileggie
SolidarityNow” (bundan böyle “SolidarityNow” veya “Dernek”) derneği, 2016/679 sayılı (AB) Genel Veri
Koruma Tüzüğü ve Yunan mevzuatının kişisel verilerin korunmasına ilişkin yürürlükteki hükümleri uyarınca veri
sorumlusu sıfatıyla, Derneğin hizmetlerinden yararlanan (bundan böyle “Yararlanıcılar") kişisel verilerinizi
aşağıda açıklandığı şekilde işleyeceğini bilginize sunar.
1) Hangi kişisel verileri işliyoruz?
SolidarityNow, Yararlanıcılara ait aşağıdaki kişisel verileri toplamaktadır:
a) Kimlik bilgileri: ad, soyadı, kimlik belgesi, doğum tarihi, sosyal güvenlik kayıt numarası, imza,
b) İletişim bilgileri: posta adresi, telefon numarası, e-posta adresi,
c) Milliyet,
d) Cinsiyet,
e) Fotoğraf, gerekli olması halinde
Yukarıdakilere ek olarak, aşağıda belirtilenler arasından seçeceğiniz destek programına/programlarına
katılım için gerekli olan ek bilgiler de işlenmektedir. Daha detaylı belirtilmesi gerekirse:



İstihdam hizmetleri için: mesleki bilgiler (geçmiş iş deneyimi, mesleki beceriler, özgeçmiş),



Eğitim hizmetleri için: geçmiş iş deneyimine ilişkin bilgiler, eğitim geçmişi ve mevcut eğitim
performansı,



Psikolojik destek ve diğer sağlık hizmetleri için: tıbbi kayıtlar, akıl ve ruh sağlığı kayıtları,



Konut hizmetleri için: aile durumu, gelir ve varlıklara ilişkin bilgiler, sağlık bilgileri, devam eden
davalara ilişkin bilgiler (yasal durum ve suçlar ve mahkumiyetlerle ilgili bilgiler), vergi kimlik
numarası, oturma izni numarası (varsa), sığınmacı numarası, sığınmacı dosya numarası, banka
hesap bilgileri (varsa), sosyal yardımlara erişimle ilgili bilgiler, din, mesleki eğitim ve eğitim
seviyesine ilişkin bilgiler, başka kurumlardan alınan mali yardımlara ilişkin bilgiler



Hukuk hizmetleri için: hukuk davalarına ilişkin bilgiler (yasal durum ve suçlar ve mahkumiyetlerle ilgili
bilgiler dahil),



Muhasebe desteği için: gelir ve varlıklara ilişkin bilgiler (vergi iade formları), vergi kimlik numarası,
vergi beyannamesi ibraz etmek üzere elektronik uygulamalara (örneğin, Taxisnet) giriş yapmak için
gerekli olan kullanıcı adı ve parolalar

2)

Yukarıda sayılan kişisel verileri neden işliyoruz?
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(a) İhtiyaçlarınızın değerlendirilmesi ve uygun destek hizmetlerinin verilmesi için,
(b) Derneğin yasal yükümlülüklerine ve bağış yapanların şartlarına uymak için,
(c) Dernek tarafından yürütülen destek ve araştırma çalışmaları için ve üçüncü taraflarca (örneğin, BM
Mülteciler Yüksek Komiserliği, diğer STKlar vb.) yürütülen araştırma çalışmalarına ve hazırlanan raporlara
anonim veri sağlamak için.
3) Kişisel verilerinize kimler erişebilir?
(a) Derneğin destek hizmetlerinin verilmesinden sorumlu olan çalışanları (resepsiyon çalışanları, sosyal hizmet
uzmanları, psikologlar, muhasebeciler vb.).
(b) Kişisel verileriniz ayrıca aşağıdaki üçüncü taraflara da aktarılabilir:
i) Derneğin destek programlarına finansman sağlayan ve bu finansman şartları uyarınca kişisel verilerin
paylaşılması gereken uluslararası örgütler (örneğin, BM Mülteciler Yüksek Komiserliği)
ii) Diğer sivil toplum kuruluşları veya destek programlarına katılan üçüncü taraflar (örneğin, eğitim kurumları,
konut hizmetleri veren üçüncü taraflar, kurum dışı doktorlar, hastaneler).
iii) Talep etmeleri halinde resmi kurumlar. SolidarityNow, Yararlanıcılarının kişisel verilerini doğuştan
vatandaşı oldukları ülkelere, geçiş yaptıkları ülkelere veya diğer devletlerin resmi kurumlarına aktarmaz.
4) Topladığımız ve işlediğimiz kişisel verileri ne kadar süreyle saklarız?
SolidarityNow, Yararlanıcıların kişisel verilerini destek programının süresi boyunca ve programın sona
ermesinin ardından 5 yıl süreyle saklar. Bu sürenin sona ermesinin ardından, saklanan kişisel verileri
silecektir. Ancak, (i) program bağışçısı tarafından aksi yönde bir talepte bulunulması veya (ii) zorunlu bir kanun
hükmü uyarınca gerekli olması ya da (iii) bu verilerin Derneğin yasal haklarının tesisi, kullanılması veya
desteklenmesi için gerekli olması halinde, kişisel verileri saklama süresi duruma göre uzatılabilir veya
kısaltılabilir.
5) Kişisel verilerinizin korunmasıyla ilgili haklarınız nelerdir?
a) Hangi kişisel verileri sakladığımızı ve işlediğimizi, bunların kaynağını, işleme amaçlarını, kişisel verilerin
alıcılarını ve saklama sürelerini bilme (erişim hakkı).
b) Kişisel verilerin tam ve doğru olmasını sağlamak için kişisel verilerinizin düzeltilmesini ve/veya kişisel
verilerinize ekleme yapılmasını talep etme (düzeltme hakkı). Bu tür bir durumda, kişisel verilerinizin
düzeltilmesi veya kişisel verilerinize ekleme yapılması için gerekli olan belgeleri sunmanız gerekmektedir.
c) Kişisel verilerinizin işlenmesinin kısıtlanmasını talep etme (kısıtlama hakkı).
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d) Sakladığımız kişisel verilerinizin farklı şekillerde işlenmesini reddetme ve/veya buna itiraz etme (itiraz
hakkı).
e) Kişisel verilerinizin tuttuğumuz kayıtlardan silinmesini talep etme (silme hakkı).
f) Sakladığımız verilerin tercih ettiğiniz başka bir veri sorumlusuna aktarılmasını talep etme (veri taşıma
hakkı).
Sahip olduğunuz haklarla ilgili olarak lütfen aşağıdakilere dikkat ediniz:
▪

Yukarıdaki (c), (d) ve (e) maddelerinde belirtilen haklarınızın kullanılması, talep ettiğiniz ve kişisel veri
kullanımını gerektiren destek hizmetlerinin verilmesine devam edilememesine neden olabilir.

▪

Dernek, kişisel verilerin işlenmesi veya saklanmasının Derneğin yasal haklarının tesisi, kullanılması ve
desteklenmesi ya da yasal yükümlülüklerinin ifası için gerekli olması halinde, kişisel verilerinizle ilgili
kısıtlama veya silme hakkınızı kullanma talebinizi reddedebilir.

▪

Veri taşıma hakkınızı (yukarıdaki f maddesi) kullanmanız halinde, kişisel verileriniz bir önceki
paragrafta belirtilen gerekliliklere tabi olması halinde Derneğin kayıtlarından silinmeyecektir.

▪

Sahip olduğunuz hakların kullanılması geleceğe yöneliktir ve daha önce işlenmiş veriler için geçerli
değildir.

g) Haklarınızın herhangi bir şekilde ihlal edildiğini düşünmeniz halinde, Veri Koruma Kurumuna (www.dpa.gr)
şikayette bulunmak.
6) Yukarıda belirtilen haklarınızı nasıl kullanabilirsiniz?
Sahip olduğunuz hakları kullanmak için, Derneğin size sunduğu basılı formu doldurup imzaladıktan sonra
resepsiyondaki görevliye teslim edebilir ya da gdpr@solidaritynow.org e-posta adresinden Derneğe
gönderebilirsiniz.
7) Verilerinizi nasıl koruyoruz?
Dernek, topladığı ve işlediği tüm Yararlanıcı kişisel verilerini tamamen güvenli bir şekilde saklar. Dernek,
kişisel verilerin gizliliğini ve işlenmesini güvende tutan ve kişisel verileri kaza sonucu veya kasıtlı olarak
imhaya, kaybetmeye, değiştirmeye, yasaklanmış aktarıma veya erişime ve diğer kötü niyetli işleme
faaliyetlerine karşı koruyan sistemlere sahiptir ve bunları uygulamaktadır.
**********
B. Rıza
Yukarıda bulunan gizlilik bildirimini dikkate alarak, genel kişisel verilerin ve yukarıdaki madde 1 altında
seçtiğim destek programı kategorileri altında belirtilen kişisel verilerin işlenmesine rıza gösteriyorum ().
*Rıza göstermemeniz halinde, Dernek talep edilen hizmetleri size veremeyecektir.
*Rızanızı istediğiniz zaman geri çekebilirsiniz. Ancak, bu tür bir durumda, destek hizmetlerinin verilmesinin derhal sonlandırılması
gerekmektedir. Verdiğiniz rızanın geri çekilmesi geleceğe yöneliktir ve daha önce işlenmiş verileri etkilemez.
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Ad - soyad

İmza

Tarih
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