
                                               

 

 

Genel  Veri   Koruma Yönetmeliği  (DSGVO)  Madde 13, 14 uyarınca AABF-MNH 
„Yeni Vatanım Ön Uyum Projesi“  Katılımcılarımız için veri işlemine ilişkin bilgilendirme 
 
1. Verilerin işlenmesi için amaç ve yasal dayanak 

AABF, ulusal teşvik kuralları çerçevesinde AMIF adına projeler yürütmektedir. Bunun için AB-Yetkili 
Dairesi-AMIF'den Avrupa fonu alır. AB KOM’ya verilen hibelerin yönetimi ve ödenmesinin bir parçası 
olarak DSGVO’nun (Genel Veri Koruma Yönetmeliği) 4. Maddesine göre “kişisel veriler” AABF ve AB-
Yetkili Dairesi-AMIF tarafından işlenmektedir. İşleme ilişkin yasal dayanak, 514/2014 (AB) No'lu 
Yönetmelik ile DSGVO Genel Veri Koruma Yönetmeliği’nin 6. Fıkra 1 c) paragrafı ve BHO (Federal 
Bütçe Kanunu)’nun § 44 ve madde Paragraf 1a DSGOVO`dir. 
 
2. Saklanan verilerin türü 

İşlenen veriler yukarıda belirtilen kişilerin kişisel verileridir. Hedef grup yakınlarının kaydedilen bilgileri 
üyeleri: 
Ad, Soyad, Doğum Tarihi, Cinsiyet, Vatandaşlık, Meslek, Telefon ve E-Posta adresi. 
 
3. Verilerin depolanması ve silinmesi  

Projeye ait belgeler, kişisel verileriniz gizli tutulur, üçüncü kişilerere/ülkelere verilmez ve projenin bitiminden 
itibaren 10 yıl süreyle saklanır veya (Madde 8 AMIF Fonu İlkesi) bu sürenin bitiminden sonra silme gerçekleşir. 
 

4. Veri korumanın hakları 

Her "kapsama dahil kişi", talep üzerine, ilgili koşullar yerine getirildiğinde işlenmiş kişisel verilerle ilgili 
aşağıdaki haklara sahiptir:  
- İşleme ilişkin bilgiler (Madde 15 DSGVO “Genel Veri Koruma Yönetmeliği”) 
- Yanlış verilerin düzeltilmesi (Madde 16 DSGVO “Genel Veri Koruma Yönetmeliği”) 
- Artık gerekmeyen verilerin silinmesi (Madde 17 DSGVO “Genel Veri Koruma Yönetmeliği”) 
- Veri işlemlerinim sınırlandırılması (Madde 18 DSGVO “Genel Veri Koruma Yönetmeliği”) 
- Veri işleminin reddi (Madde 21 DSGVO “Genel Veri Koruma Yönetmeliği”). 
 
5. "Kapsama dahil kişiler" için iletişim bilgileri ve İtiraz hakları 

Kişisel verilerinizin toplanması, işlenmesi veya kullanılması ile ilgili sorularda, bilgilerin verilmesi, 
düzeltilmesi, verilerin işlenmesi veya silinmesi, belirli bir veri kullanımına veya reklam ve pazarlama 
amaçlı kullanımına karşı olası bir itirazın verilen kabul bayanınızın yanı sıra veri taşınabilirliği için lütfen 
işletmemizin veri koruma görevlisiyle iletişime geçiniz: 
 
Veri koruma görevlileri, iletişim bilgileri:     
AABF,  
Stolberger Str. 317, 50933 Köln, E-Posta: dsgvo@almanya-danismanlik.eu 
 
Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, EU-Fonds (AMIF) Zuständige Behörde,  
Frankenstraße 210, 90461 Nürnberg,  E-Posta: Ref92BPosteingang@bamf.bund.de 
 
Kapsam dahilinde biri olarak, Madde 77. DSGVO “Genel Veri Koruma Yönetmeliği” uyarınca, denetleyici 
bir makama şikâyette bulunma hakkınız vardır. Genel olarak, yukarıdaki yetkili makamlar ile irtibata 
geçebilirsiniz.  


