
   
 
 
 

[Metni girin] 
 

Berlin Eyalet Ağı tarafından “Integration durch Qualifizierung (IQ)” finansman programına 
ait verilerin toplanması ve kullanılmasına ilişkin onay beyanı. Kişisel verilerin toplanması, 
işlenmesi, kullanılması ve iletilmesine yönelik GDPR Madde 7 Paragraf 1 uyarınca rıza beyanı 
ve GDPR Madde 13 uyarınca ilgili kişiden kişisel veri toplarken bilgi sağlama 
yükümlülüğünün kanıtı. 
  
Tavsiye formunu kullanarak, talebiniz IQ Network Berlin’in bir tanıma danışma merkezine 
yönlendirilmesi için bu muvafakat beyanını kabul etmeniz gerekir. 
 
Berlin eyalet ağının koordinasyon ofisinin “Integration durch Qualifizierung (IQ)” finansman 
programında kişisel verilerimi işlemesine, kaydetmesine ve listelenen tanıma danışma merkezlerinden 
birine iletmesine dair gerekli iznin verilmesini onaylıyorum. 
 
Rızamın anlamı, özellikle verilerin kullanım amacı hakkında bilgilendirildim. Onayımı reddedebileceğim 
veya gelecekte iptal edebileceğim konusunda bilgilendirildim. Ayrıca, IQ Network Berlin’deki tavsiye 
formunda sağlanan tavsiyeyi iznim olmadan kullanmamın mümkün olmadığı benimle paylaşıldı. 

 
 
 
https://www.berlin.netzwerk-iq.de/ web sitesindeki çevrim içi tavsiye formunu kullanmak için her 

zaman aşağıdaki veriler iletilmelidir: Soyadı, adı, e-posta adresi, telefon numarası, şu anda nerede 

olduğuna dair bilgiler, mesleki yeterliliğinizin orijinal dilindeki yeterlilik / unvan, enstitü / kolej / 

üniversite adı; Enstitünün / kolejin / üniversitenin ülkesi ve yeri ve Almanca bilginiz. Formda 

doldurduğunuz diğer verileri isteğe bağlı olarak başkalarına iletebilirsiniz.  Kişisel verilerin kaynağı kendi 

bilgilerinizdir, yani “ilgili kişiye aittir”. 

Veriler, Berlin Ağı “Integration durch Qualifizierung (IQ)” koordinasyon ofisine iletilir ve onlar 

tarafından işlenir.  

“Integration durch Qualifizierung (IQ)” finansman programında Berlin eyalet ağının 
Koordinasyon Ofisi 
Senato Uyum, Çalışma ve Sosyal İşler Dairesi 
Entegrasyon ve Göç için Berlin Senatosu Komiseri 
Potsdamer Strasse 65; 10785 Berlin 
E-posta: IQNW.Beratung@intmig.berlin.de 

 

Veriler koordinasyon ofisi tarafından alınır ve bir ay boyunca IQNW.Beratung@intmig.berlin.de e-posta 

gelen kutusunda saklanır. Veriler, koordinasyon ofisinin aşağıdaki danışma merkezlerinden birine 

iletebilmesi için gereklidir. Bilgiler iletilmeden danışmanlık sağlamak mümkün olmayacaktır. Veriler 

bundan sonra koordinasyon ofisi tarafından işlenmeyecektir.  
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Veriler aşağıdaki dört danışma merkezinden birine iletilecektir:  

- Türkischer Bund in Berlin-Brandenburg e.V., Oranienstrasse 57, 10969 Berlin; Proje Adı: 
Tanıma ve Yeterlilik Danışmanlığı – AnQua 

- Club Dialog e.V., Lindowerstr. 18, 13347 Berlin; Proje Adı: Mesleki Niteliklerin Tanınması için 
Yol Haritası – FabA 

- La Red e.V., Alt-Reinickendorf 25, 13407 Berlin; Proje Adı: LaRA – La Red Tanıma ve Yeterlilik 
Danışmanlığı 

- Berlin IQ Network Koordinasyon Ofisi, Potsdamer Straße 65, 10785 Berlin, proje adı: 
Koordinasyon Danışma Merkezi – KoBe 

Danışmanlık merkezinin seçimi, tercih ettiğiniz danışmanlık diline bağlıdır (Rusça / Lehçe: Club Dialog; 

İspanyolca / İtalyanca / Fransızca/ Lehçe: La Red; Arapça / Türkçe: TBB; Tüm danışma merkezlerine 

Almanca / İngilizce dağılım), ikamet yeriniz ve/veya yorum alanında belirttiğiniz tercihiniz.   

İşlenmesine yönelik yasal dayanak: Madde 5, 6 paragraf 1a ve 9, paragraf 2 h GDPR ile sırasıyla geçerli 
çerçeve anlaşmaları ve teknik sistemler ve bu veri korumanın işlenmesine izin verilir. 
 
Etkilenen Yasalar. Aşağıdaki haklara sahipsiniz: 

- GDPR Madde 7 paragraf 3 uyarınca gelecek için geçerli olacak şekilde herhangi bir zamanda 
onayınızı iptal etmek, 

- GDPR Madde 15 uyarınca tarafımızca işlenen kişisel verileriniz hakkında bilgi talep etmek, 
- GDPR Madde 16 uyarınca tarafımızca saklanan yanlış veya eksik kişisel verilerin düzeltilmesini 

talep etmek, 
- GDPR Madde 17 uyarınca tarafımızca saklanan kişisel verilerinizin silinmesini talep etmek,  
- GDPR Madde 18 uyarınca kişisel verilerinizin işlenmesinin kısıtlanmasını talep etmek 
- GDPR Madde 20’ye göre, kişisel verilerinizi bizim tarafımızdan yapılandırılmış, yaygın ve 

makine tarafından okunabilir bir biçimde almak veya başka bir sorumlu kişiye aktarılmasını 
talep etmek ve 

- GDPR’nin 77. Maddesi uyarınca, haklarınızın ihlali durumunda denetim makamına (Berlin Veri 
Koruma ve Bilgi Edinme Özgürlüğü Komiseri: Friedrichstrasse 219, 10969 Berlin) şikayette 
bulunabilirsiniz.  

 
 


