Veri güvenliği beyanı:
Chemiestraße 24, 06132 Halle adresindeki Elektro-Thermit GmbH & Co. KG firması (aşağıdaki "ElektroThermit" olarak anılacaktır), faaliyeti çerçevesinde prosedüre bağlı kalifikasyon imkanı sunmaktadır.
İşvereniniz tarafından prosedüre bağlı bir kalifikasyondan geçirilmeniz öngörülmüşse veya bir şirket
tarafından prosedüre bağlı bir kalifikasyona kaydınız gerçekleştirilirse, prosedüre bağlı kalifikasyonun
gerçekleşebilmesi için belli verileri kaydetmemiz kesinlikle şarttır.

Aşağıda size veri işleme hakkında bilgi verilecektir.

Kalifikasyon başvurusunu Elektro-Thermit firmasına değil, farklı bir şirkete gönderirseniz, veri işlemeyle
ilgili birim hakkındaki bilgiler için lütfen o şirkete başvurun. Veri güvenliği hakkındaki sorularınız için
lütfen sizin için yetkili olan yere başvurun.

1. Veri güvenliği temel yönetmeliği (DS-GVO) ve Avrupa Birliğine üye devletlerin diğer ulusal veri
güvenliği yasaları ve veri güvenliği hukukuyla ilgili diğer kurallar bağlamında veri toplama ve işlemeden
sorumlu olan:
Elektro-Thermit GmbH & Co. KG
Chemiestraße 24
06132 Halle

2. Elektro-Thermit firmasının veri güvenliği sorumlusu:
Bay avukat
Torsten Lutze
c/o
Elektro-Thermit GmbH & Co. KG
Chemiestraße 24
06132 Halle
(veri güvenliği sorumlusu adına)
mailto:datenschutz@goldschmidt.com
3. Veri işlemenin kapsamı:
Şahsınızla ilgili verileri ancak prosedüre bağlı kalifikasyon ve kalifikasyonun hizmet sözleşmesinden
kaynaklanan sözleşmeye dayalı görevlerin gerçekleştirilmesi için gerektiği takdirde işleriz.
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4. Bunu aşan bir işleme konusunda bir rızanız olmadığı sürece, şahsınızla ilgili verilerin sözleşmeye dayalı
kalifikasyon çerçevesinde işlenmesi, sözleşmeye dayanan hizmetin sağlanması için gerçekleştirilir.
Verilerin işlenmesi ya bir rızaya, ya da yasal bir standart temeline dayalı olarak gerçekleştirilir.

5. Şahsınızla ilgili verilerin işlenmesi için hukuki esas:
a) Onun için ilgili şahsın bir rızasını aldığımız, şahısla ilgili verilerin işlenme süreçlerinin hukuki esası, AB
veri güvenliği temel yönetmeliği (DS-GVO) madde 6 fıkra 1 bölüm a'dır.

b) İlgili kişinin taraf olduğu sözleşmenin gerçekleştirilmesinin işleme süreçlerinin hukuki esası, DS-GVO
madde6 fıkra 1 bölüm b'dir. Aynı durum, sözleşmeden önceki önlemlerin gerçekleştirilmesi için gereken
işlem süreçleri için de geçerlidir.

c) Elektro-Thermit firmasının tabi olduğu bir hukuki sorumluluğun yerine getirilmesi için gereken işleme
süreçlerinin hukuki esası, DS-GVO madde 6 fıkra 1 bölüm c'dir.

d) İlgili kişinin veya farklı bir gerçek kişinin hayatı için çok önemli olan çıkarları için, şahısla ilgili verilerin
işlenmesi gerektiği durumlarda hukuki esas, DS-GVO madde 6 fıkra 1 bölüm d'dir.

e) Haklı bir çıkarın korunması için bizim tarafımızdan veya üçüncü kişiler tarafından işlenmesi gereken
işlem süreçlerinde ve ilgili kişinin çıkarları, temel hakları ve temel özgürlükleri yukarıda belirtilen çıkarı
aşmadığında işlemenin hukuki esası, DS-GVO madde 6 fıkra 1 bölüm f'dir.

6. Verilerin silinmesi ve saklama süresi:
Elektro Thermit firması, saklamanın amacı ortadan kalkar kalkmaz, şahısla ilgili verileri siler veya bloke
eder. Şayet yasalar gereğince öngörülmüşse, bunu aşan her türlü saklama, özellikle saklama sürelerinin
dikkate alınması gerektiğinde gerçekleştirilebilir.

Verilerin, bir sözleşmenin yapılması veya bir sözleşmenin yerine getirilmesi için saklanması gerektiğinde
de başka bir saklama gerekebilir Saklama, Elektro-Thermit firmasının saklama yönetmeliklerine ve geçerli
hukuka uygun bir şekilde ve siz bizden bunu silmemizi istemediğiniz sürece gerçekleştirilir. Verileri silme
hakkınızın, uymamız gereken yasal saklama yükümlülüklerimizden dolayı kısıtlanabileceğini unutmayın.
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7. Prosedüre bağlı bir kalifikasyonun hazırlanması için, kalifikasyonla ilgili bir veri bankasında saklanacak
aşağıdaki veriler gerekir: Soyadı, Adı, Doğum tarihi, Firma aidiyeti, Resim.
Sözleşmenin yapılması veya temasa geçmek için gerekirse ayrıca Adres, E-posta, Telefon, da işlenir.
Buna söz konusu kalifikasyon verileri eklenir.
Verilerin işlenmesinin hukuki esası, DS-GVO madde 6 fıkra 1 bölüm b ve DS-GVO madde 6 fıkra 1 bölüm
f'dir.
Şahsınızla ilgili veriler, sizinle temasa geçmek için de kullanılabilir.

8. Üçüncü kişilere verilmesi:
Elektro-Thermit firması, sizin rızanız olmaksızın verilerinizi üçüncü kişilere vermez.

9. Haklarınız:
Şahsınızla ilgili veriler hakkında bize karşı aşağıdaki haklarınız vardır:
–

Bilgi edinme hakkı,
Şahsınızla ilgili verileri nasıl işlediğimiz hakkında bilgi isteme ve şahsınızla ilgili bu
verilerin bir kopyasını alma hakkınız vardır.

–

Düzeltme veya silme hakkı,
Şahsınızla ilgili yanlış verilerin düzeltilmesi ve şahsınızla ilgili veriler eksik olduğunda
bunların tamamlanması hakkınız vardır.
Aksi haklar saklı kalmak üzere, şahsınızla ilgili verilerin silinmesini isteme hakkınız vardır.

–

İşlemenin kısıtlanması hakkı,
Bizden şahsınızla ilgili verilerin işlenmesinin kısıtlanmasını isteme hakkınız vardır ve bu
durumda bu verileri, kısıtlama kaldırılmadan önce işlemeyiz.

–

İşlemeye itiraz etme hakkı,
Şahsınızla ilgili verilerin işlenmesine itiraz etme hakkınız vardır. Çıkar, hak ve
özgürlüklerinizi aşan, korunmaya değer zorunlu işleme nedenleri olmadığı veya işleme,
yasal hakların kullanılması, uygulanması veya savunulması için kullanılmadığı sürece
işleme yapılmaz.

–

Veri aktarılabilirliği hakkı.
Kullanımımıza sunduğunuz şahsınızla ilgili verileri, yapısal, genel kullanıma uygun ve
makinelerin okuyabileceği bir biçimde tutma ve bu verilerin belli durumlarda farklı
şirketlere/örgütlere aktarılmasını sağlama hakkınız vardır.

Ayrıca şahsınızla ilgili verileri kullanmamızı, bir veri güvenliği denetim makamına şikayet etme hakkınız
da vardır.
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Verilerin üçüncü kişilere verilmesi rızası:
Şahsımla ilgili verilerin, kalifikasyondaki ilerlemenin kanıtı ve işveren veya işi yaptıran tarafından
kalifikasyonun yanında ilaveten aşağıdakilere verilmesine razıyım:

a) Şahsımla ilgili kalifikasyon hizmeti hakkındaki bilgiler için kalifikasyonun işi yaptırana verilmesine. İşi
yaptıran, kalifikasyon sözleşmesinde belirtilmiştir. Bununla ilgili daha ayrıntılı bilgiler için gerekirse
işverenime başvurun.

(lütfen işaretle)

b) Prosedüre bağlı kalifikasyon hakkında işverenime, özellikle de işverenimin denetim personeline.
Özellikle de kalifikasyondaki ilerlemelerin bunlara bildirilmesine ve kalifikasyonun koordinasyonunun
işverenim üzerinden yapılmasına razıyım.

(lütfen işaretle)

c) Prosedüre bağlı kalifikasyonumun kanıtının, bana iletilmek üzere işverenime gönderilmesine razıyım.

(lütfen işaretle)

Rızalar her an iptal edilebilir. Prosedüre bağlı kalifikasyonun kanıtının duruma göre doğrudan size
gönderilemeyebileceğini unutmayın. Bu durumda lütfen işvereninize başvurun.
Ayrıca rızanın iptalinin, iş ilişkinizden doğan ilişkileri üzerinde hiçbir etkimiz olmadığını da unutmayın.

_______________________

____________________________

Yer, tarih

İmza

___

__

gündüz / ay / yıl

BLOK HARFLERDE

doğum tarihi

ilk / isim
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