EEAS birimleri (Merkez ve/ya AB Delegasyonları)
tarafından düzenlenen toplantı ve etkinliklere ilişkin
işleme operasyonlarında kullanılmak üzere

EEAS GİZLİLİK BEYANI
1.

GİRİŞ

Kişisel verileriniz de dâhil gizlilik hakkınızın korunması, Avrupa Birliği Dış Eylem Servisi (EEAS) için büyük bir önem taşımakta; dolaysıyla
bu konuda başta 8. 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 verileriniz, Kişisel verilerin Topluluk kurumları ve birimlerince işlenmesiyle ilgili olarak bireylerin
korunmasına ve bu tür verilerin serbest dolaşımına dair (EC) 45/2001 sayılı tüzük ile müteakip yasama işlemi ve REG. (EU) 2016/679/
sayılı Genel Veri Koruma Tüzüğü uyarınca işlenmektedir. Sizin doğrudan veya dolaylı olarak tanımlanmanıza imkân verecek kişisel
nitelikteki tüm veriler, gereken ihtimamla ve hukuk çerçevesinde ele alınmaktadır.

İŞLEME OPERASYONUNUN AMACI

2.

Bu veri işleme operasyonunun amacı, EEAS birimi (Merkez Teşkilat ve/ya AB Delegasyonu) tarafından birimin binasında ya da dışarıda
düzenlenen toplantı ya da etkinliğin gereken şekilde düzenlenmesi ve yönetilmesini sağlamaktır.
•
Toplantı ve etkinlikler, EEAS'nin işlevine ilişkin olarak bina içerisinde ya da dışarıda düzenlenen toplantı, çalıştay, bilgilendirme
günleri, konferanslar, seminerler, uzman toplantıları ve diğer toplantı ve etkinlikleri kapsar.
•
Toplantı ve etkinliklerin düzenlenmesi ve yönetilmesi, irtibatta bulunulan tarafların listesi ve gönderme listelerinin yönetimi,
davetiyeler, katılımcılar, raporlar, raporların dağıtılması, raporlara ilişkin geri bildirim, izleme toplantıları, izleme faaliyetleri,
fotoğraflar/resimler, sunumlar, canlı web akışı ve/ya konuşmacıların ve katılımcıların ses ve görüntü kayıtları, EEASzone (EEAS
intranet) veya EEAS web sitesi dahil haberler ve yayınları kapsar.
EEAS'nin başkanlığında yapılan Konsey toplantıları bu kapsamda yer almaz. Bunlar Konsey Genel Sekreterliğinin bildirimine tabidir.

İŞLENEN VERİLER

3.

Bu amaçla işlenen veriler aşağıdakileri içerebilir:
•

Toplantının düzenlenmesi ve yönetilmesi için gerekli veriler, örneğin isim/soy isim/meslek/posta & e-posta
adresleri/telefon numarası/faks numarası vb. ve cinsiyet bilgisi (doğru hitap şekli için gereklidir)

•

Canlı web akışı ve/ya konuşmacıların ve katılımcıların ses ve görüntü kayıtları, konuşmacıların sunumları toplantı bağlamında
(tercih etmeme imkanı sunulmuştur) kaydedilebilir

•

EEAS binalarına ya da gerekmesi halinde diğer AB mekanları dahil harici binalara giriş izni kontrolü (EEAS Güvenlik
Direktörlüğünün sorumluluğundadır) amacıyla kimlik/pasaport numarası ve geçerliliği, uyruğu, doğum tarihi

•

Kullanılan ulaşım türü ve otel, gerekmesi halinde seyahat harcamaları/ödeneği için yapılacak ödeme için bankacılık bilgileri

Hassas bilgiler işlenmeyecektir (45/2001 sayılı Tüzüğün 10. Maddesi uyarınca).
Dahili etkinliklerin görüntülerinin EEASzone (EEAS intraneti)'da yayınlanması EEASzone işleme operasyonunun bildirimi
kapsamındadır.
Toplantı konusuyla ilgili bilgilendirme amaçlı bölüm/birim/Delegasyonlarda kullanılan liste ve gönderme listeleri bu bildirim
kapsamındadır.

4.

İŞLEME OPERASYONUNUN KONTROLÜ

İşleme operasyonunun amacını ve nasıl yapılacağını belirleyen kontrolör Avrupa Birliği Dış Eylem Servisi’dir. Kişisel verilerin işlenmesi
operasyonundan sorumlu birim -EEAS Direktörlüğü, Bölüm, AB Delegasyonu – Direktör, Bölüm Başkanı, Delegasyon Başkanı ya da
Yardımcısının gözetiminde toplantı ya da etkinliği düzenleyen birimdir. Bu birim – EEAS Direktörlüğü, Bölümü, AB Delegasyonu- ilgili
toplantı ya da etkinlik için size davetiye gönderen birimdir.

5.

VERİYİ ALANLAR

Verilerinize ulaşanlar;
•
Toplantı/etkinliği düzenleyenler (organizasyonla görevli ekip üyeleri)
•
Güvenlik ve diğer alanlardaki ortaklar dahil görevlendirilen personel, ve düzenleyici adına alt-yükleniciler, gerektiğinde diğer
harici binalarda da olabilirler
•
Katılımcılar
•
Çevirmenler
•
Denetim personeli (gerektiğinde)
•
EEAS personeli ve diğer EEASzone kullanıcıları (gerektiğinde ve veriler EEASzone da yayınlanır)
•
Genel halk (gerektiğinde ve veriler EEAS web sitesinde halka açık hale getirilir)
Verilen bilgiler, yukarıda belirtilen nedenlerle gerekmesi haricinde üçüncü taraflara iletilmeyecektir.

6.

VERİLERİN TEMİNİ, ERİŞİM VE DÜZELTME

Talebinizin meşru bir talep olduğunun tespitinden itibaren 10 iş günü içinde uygulanacak şekilde kişisel verilerinize erişim, hatalı veya eksik
kişisel verileri düzeltme ve, yasadışı biçimde elde edilmesi halinde, kişisel verilerinizin silinmesini isteme hakkınız bulunmaktadır. Kişisel
verilerinizin işlenişine dair sorularınız var ise bu soruları, düzenleyicinin (size davet gönderilen adres) adresine iletebilirsiniz.

7.

İŞLEME OPERASYONUNUN YASAL ZEMİNİ

Toplantı ve etkinliklerin (çalıştay, bilgilendirme günleri, seminerler vb dahil) düzenlenmesine ilişkin kişisel verilerin işlenmesi operasyonları,
ilgili antlaşmalarla, daha spesifik olarak Topluluk Antlaşmasının 5,7 ve 211-219 maddeleri uyarınca yetkilendirildiği üzere EEAS'nin yönetimi
ve işleyişi bakımından gereklidir.
Dışarıdan katılımcıların yer aldığı ya da yer almadığı toplantı ve etkinliklerin düzenlenmesine ilişkin kişisel verilerin işlenmesi operasyonları,
(EC) 45/2001 sayılı Tüzüğün 5(a) maddesi uyarınca gerekli ve yasaldır. Madde 20 "Muafiyet ve kısıtlamalar" ve Madde 27 "Önceden
kontrol (EDPS tarafından) uygulanmaz.
Diğer hukuki referanslar:
- 26 Temmuz 2010 tarihli, EEAS’nin kuruluş ve işleyişine dair (2010/427/EU) sayılı Konsey Kararı – 3/8/2010 tarihli Resmi Gazete 201,
sayfa 30
8.
VERİ DEPOLAMA SÜRE SINIRI
Kişisel veriler, kişisel verilerin işlenmesi amacına istinaden ve toplantı ve ilgili yönetimi için toplantının devamı niteliğinde faaliyetler gerektiği
sürece saklanabilir. Kişisel verileri içeren raporlar e-Domec politikası (Komisyonun idari çerçevesi, EEAS tarafından da uygulanmaktadır)
uyarınca arşivlenecektir
Tüm kişisel veriler toplantıya ilişkin son faaliyetten bir yıl sonra veri tabanlarından silinir.
Kişisel veriler (isim, soy isim ve muhtemelen fotoğraflar), EEASzone ya da EEAS web sitesinde yayımlanmış olmaları halinde, bilgi ve tarihi
amaçlı daha uzun süre saklanabilir.
Ancak gerektiği hallerde, bu süre sonunda kişisel veriler, kişilerle daha sonra faaliyetleri çerçevesinde temasa geçebilmek amacıyla EEAS
birimleri arasında paylaşılan bir irtibat listesine alınabilir. Veri sahibinin bunu kabul etmemesi halinde düzenleyiciyle temasa geçebilir.
Veri sahibin talebi üzerine talebi izleyen 10 iş günü içerisinde, talep sahibine verilerin silinmesinin etkileri açıklandıktan sonra, kişisel verileri
silinir. Verilerin silinmesi talebinin sonuçlarına özellikle dikkat çekilir zira veri sahibiyle temasa geçilmesini sağlayacak her türlü bilgi
kaybolacaktır.
İşleme ve depolama esnasında gerekli kurumsal ya da teknik güvenlik tedbirleri ilgili mevzuat çerçevesinde alınır.

9.

VKO İRTİBAT

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

10.

BAŞVURU

Her zaman Avrupa Veri
edps@edps.europa.eu

Koruma Yöneticisine başvurma

hakkınız

bulunmaktadır

(European

Data

Protection Supervisor):

