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ÖGB TARAFINDAN ÜYELERINI TEMSIL VE DANIŞMANLIK IÇIN VERI
KORUMA AÇIKLAMASI

Avusturya Sendikalar Birliği (ÖGB) ve ona bağlı sendikalar ÖGB üyelerine hukuki durumlurda temsil
ve danışmanlık sunuyor. Sizi haklarınızı almanız için de desteklemek istiyoruz ve bunun için kişisel
verilerin edinilmesi ve işlenmesi gerekiyor. Verilerinizin korunması bizim için çok önemli, bundan
dolayı bu bilgiyle verilerinizi nasıl kullandığımızı size iletmek istiyoruz.

Bilgi işlem sorumlusu
Hukuki konularda temsil ve danışma ÖGB tarafından yapılır, bu temsiliyeti vekaletle yetkili kıldığınız
işkolu sendikası yapar. Bilgi işlem sorumlusu ÖGB’dir, Johann-Böhm-Platz 1, 1020 Wien. ÖGB7nin
bilgi işlem sorumlusuna şu adresten ulaşabilirsiniz: datenschutzbeauftragter@oegb.at

Bilgi işlemin amacı ve hukuksal temeli
Kişisel verileriniz ÖGB tarafından sadece bizi vekaletle yetkili kıldığınız danışmanlık temsiliyet ve
ÖGB’nin bilgilendirme amaçlı materyallerini size ulaştırmak için kullanılır. İşlemin hukuksal temeli
sizin bizi görevlendirmeniz ve ÖGB ile yaptığınız üyelik anlaşmasıdır.

İşlenen kişisel verilerin kategorileri
ÖGB hakkınızın araştırılması ve talep edilmesi için gerekli temel verilerinizi işleme koyar. Özel
kategorilere giren (“hassas veriler”) sadece haklarınızı talep etmek, almak ve savunmak için
kullanılır.

Kişisel verilerin iletilmesi
Yukarıda bahsi geçen amaçlarla kişisel verileriniz ÖGB tarafından şu (muhtemel) yerlere iletilir –
ancak bu gerçekten verili somut durumunuz için gerekli ise : Görevlendirilen avukatlar, talepte
bulunulan rakip, IEF-Service-GmbH, Insolvenz-Entgelt-Fonds, mahkemeler ve resmi daireler,
İnsolvenz yöneticileri, sosya sigorta kurumları, BUAK, Bilirkişiler, Kıdem tazminatı sandığı, İş bulma
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kurumu, İşçi odaları ve diğer çıkar temsiliyetleri, ödemeleri yapan bankalar, Sigortalar ve harici
görevlendirilenler (örneğin IT-Dienstleister).
Başka yerlere veya resmi kurumlara iletilmesi ise ancak özel bir yasal dayanak veya sizin izniniz
olması koşuluyla mümkün. Talepte bulunduğunuz rakibiniz avrupa birliği dışında ise talplerinizin elde
edilmesi için temsiliyet görevimizi yerine getirmek için verilerinizin üçüncü ülkeye iletilmesi
gerekebilir. Bu, adresiniz veya Bankanız yurt dışında ise, de geçerlidir.

Kayıtlı kalma süresi
Kişisel veriler ÖGB tarafından yukarıda belirtilen amaçlarla hukukun öngördüğü ve yasal saklama
yükümlülüğü, zaman aşımı ya da hak talebi olduğu sürece muhafaza edilir.

İlgililerin hakları
Avrupa bilgi koruma hukuku size kişisel verilerinizi işlememize ilişkin şu hakları tanır:
•

Hangi kişisel bilgilerinizi kaydettiğimize ilişkin bilgi edinme ve bu bilgilerin bir kopyasını alma
hakkı

•

Doğru olmayan veya eksik olan bilgilerin düzeltilmesi hakkı

•

Hukuksal olarak kayıtlı tutmanın yasal gerekçesi kalktığında verilerin silinmesi hakkı

•

İşlemenin sınırlandırılması hakkı

•

Belli durumlarda işleme itiraz veya bilgi işlem yetkisinin geri çekilmesi

•

Yetkili resmi kuruma şikayette bulunma hakkı

Avusturya’da yetkili resmi kurum Veri koruma dairesi, www.dsb.gv.at
Verilerinizi kullanma yetkisini geri çektiğinizde, itiraz hakkınızı kullandığınızda veya işlemenin
kısıtlanması durumunda içerik olarak hakkınızı arama işlemi mümkün olmayabilir. Bu durumda siz
ayrıca bilgilendirilirsiniz. Yetkiyi geri çekme, itiraz veya işlemi sınırlandırma olana kadar ki bilgi işlemi
hukuksal olarak bundan etkilenmez.

Bu bilgi koruma beyannamesini (yabancı dillere de çevrilmiş olarak) şu adresten bulabilirsiniz
www.oegb.at/datenschutz

