EEAS GİZLİLİK BEYANI
İşleme operasyonlarında kullanılmak üzere
BÖLÜMLER, DİREKTÖRLÜKLER, BİRİMLER VE AB DELEGASYONLARINCA
TOPLANAN VE KORUNAN DIŞ ORTAKLARA AİT İRTİBAT BİLGİSİ
AYRINTILARI
1.

GİRİŞ

Kişisel verileriniz de dâhil gizlilik hakkınızın korunması, Avrupa Birliği Dış Eylem Servisi (EEAS) için büyük bir önem taşımakta;
dolaysıyla bu konuda başta 8inci maddesi olmak üzere Avrupa Birliği Temel Haklar Şartı hükümleri dikkate alınmaktadır. İşbu
gizlilik beyanı, mevcut veri işleme operasyonunu ilgilendiren eylemlerle ilgili kişisel verilerinizin korunmasına yönelik alınan
tedbirleri ve veri öznesi olarak sizlerin sahip olduğu hakları açıklamaktadır. Kişisel verilerin Topluluk kurumları ve birimlerince
işlenmesiyle ilgili olarak bireylerin korunmasına ve bu tür verilerin serbest dolaşımına dair (EC) 45/2001 sayılı tüzük ile Birliğin
Dışişleri ve Güvenlik Politikasından sorumlu Yüksek Temsilcisi’nin 8 Aralık 2011 tarihli kararı uyarınca EEAS’ta uygulandığı üzere,
kişisel verileriniz işlenmektedir. EEAS’ye verdiğiniz ve şahsınızı doğrudan veya dolaylı olarak tanınmasına imkân verecek kişisel
nitelikteki tüm veriler, gereken ihtimamla ele alınmaktadır.

2.

İŞLEME OPERASYONUNUN AMACI

Bu veri işleme operasyonunun amacı, EEAS birimleri, bölümleri ve AB Delegasyonlarının kurum yararına olmak üzere birim,
bölüm ve Delegasyonların operasyonel faaliyetleri ve işleyişiyle ilgili olan ortaklarla irtibata geçmesinin sağlanmasıdır.

3.

İŞLENEN VERİLER

İişlenen veriler aşağıdakiler olabilir:
■

Soyad(lar) ve ilk ad(lar)

■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■

Kişinin sıfatı
Kişinin Görevi
Kişinin Sorumluluğu (tematik portföy/alan da dâhil)
Kişinin işyeri (ofis) adresi
Kişinin iş e-postası
Kişinin iş telefonu, resmi cep numarası da dâhil
Kişinin özel cep telefon numaraları (veri öznesi tarafından verilmiş olması halinde)
Kişinin iş tele-faks numarası
Ziyaretçilerin akreditasyon formları için kimlik numarası
Ziyaretçilerin akreditasyon formları için tabiyet
Sınırlı erişim olan özgeçmiş ayrıntıları

Tüm verileri gönüllülük temelinde bildirilir.
Mesleki ayrıntılar kamuya açık veya kurumlar arası kaynaklardan toplanır.

4.

İŞLEME OPERASYONUNUN KONTROLÜ

İşlemem operasyonunun amacı ve araçlarının tespitinden sorumlu kontrolör, EEAS’dir. Kişisel verilerin işlenmesi operasyonunun
bildiriminden sorumlu Direktörlük, BA.HR Direktörü veya onun adına hareket eden yardımcısının yönetimindeki EEAS İnsan
Kaynakları Direktörlüğü BA.HR’dir. EEAS birimleri, direktörlükleri, bölümleri ve AB Delegasyonları fiili veri işlemeden sorumlu eşkontrolörlerdir.

5.

VERİYİ ALANLAR

Verilerinizin alıcıları ilgili birim/direktörlük/bölüm/Delegasyonun personeli olacaktır.
Dış ilişkiler işbirliği ve görevleri çerçevesinde, irtibat bilgisinin üçüncü taraflara sağlanması öngörülebilir.

6.

VERİLERİN TEMİNİ, ERİŞİM VE DÜZELTME

Talebin meşru bir talep olduğunun tespitinden itibaren 5 iş günü içinde uygulanacak şekilde kişisel verilerinize erişim, hatalı veya
eksik kişisel verileri düzeltme ve kişisel verilerinizin silinmesini isteme hakkınız bulunmaktadır. Kişisel verilerinizin işlenişine dair
sorularınız var ise bu soruları, ilgili birim/direktörlük/bölüm/Delegasyonun e-posta adresi yoluyla veri eş-kontrolörüne veya ilgili
birim/direktörlük/bölüm/Delegasyon başkanının veya yardımcısının kişisel e-posta adresine iletebilirsiniz.

7. İŞLEME OPERASYONUNUN YASAL ZEMİNİ
İşleme operasyonuyla ilgili yasal temel:
■

26 Temmuz 2010 tarihli, EEAS’nin kuruluş ve işleyişine dair (2010/427/EU) sayılı Konsey Kararı çerçevesinde Madde 1
(Nitelik ve İçerik), 2 (Görevler) ve 3 (işbirliği): http://www.eeas.europa.eu/background/docs/eeas_decision_en.pdf

■

Finansal tüzük, Avrupa Parlamentosu ve Konseyinin 25 Ekim 2012 tarihli ve 966/2012 sayılı Birliğin genel bütçesi için geçerli
mali kurallara dair ve (EC, Euratom) 1605/2002 sayılı Konsey Tüzüğünü iptal eden Tüzüğü (REGULATION (EU, EURATOM)
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:298:0001:0096:EN:PDF)
■ Finansal tüzüğün uygulama kuralları, Avrupa Parlamentosu ve Konseyinin Birliğin genel bütçesi için geçerli mali
kurallara dair (EU, Euratom) 966/2012 sayılı tüzüğün uygulama kurallarına ilişkin 29 Ekim 2012 tarih ve 1268/2012 sayılı
(Commission Delegated Regulation (EU) http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2012:362:FULL&from=EN

■

7.

Avrupa Birliği’nin işleyişine dair Antlaşma ve yukarıda anılan EEAS’yi kuran Konsey Kararı uyarınca görevlerini yerine
getirmek için EEAS’nin ihtiyaç duyduğu iyi idari uygulamalar, irtibat noktaları ve işbirliği.

VERİ DEPOLAMA SÜRE SINIRI

Veriler sadece, ortağın birim/direktörlük/bölüm/Delegasyon ile devam eden işbirliği süresince saklanacaktır. Bu dönem sona
erdikten sonra bu veriler silinecek veya gerekti şekilde değiştirilecektir.

8.

İRTİBAT

Kişisel verilerinizin korunmasına ilişkin sorularınız için, EEAS' Veri Koruma Ofisine de ulaşabilirsiniz: data-protection@eeas.europa.eu

9.

BAŞVURU

İstediğiniz zaman Avrupa Veri Koruma Yöneticisine başvurma hakkınız bulunmaktadır: edps@edps.europa.eu.

