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BİLGİ KORUMA BİLDİRİMİ
ÜYELİK YÖNETİMİ
Üyelik başvurusu kapsamında verilen ve diğer kişisel bilgiler üyelik yönetimi çerçevesinde
ÖGB – Avusturya Sendikalar Birliği, Johann-Böhm-Platz 1, 1020 Wien, ZVR-Nr.: 576439352,
Telefon: +43 /1/534 44-0, Mail: datenschutzbeauftragter@oegb.at Web: www.oegb.at bilgi
korumadan yasal sorumlu olarak işler. ÖGB’nin bilgi koruma yetkilisine şu adresten
ulaşılabilir: datenschutzbeauftragter@oegb.at

ÖGB üyelik yönetimi çerçevesinde kişisel verileri aşağıdaki kategorilere göre işler: İsim, titr,
vatandaşlık, cinsiyet, doğum tarihi, sosyal sigorta numarası ( bu sadece üyelik aidatı işyeri
tarafından kesildiğinde kullanılır), Adres ve iletişim bilgileri, meslek, brüt-ücret, işveren
bilgileri, konto bağlantısı, üyeliğe giriş tarihi ve sendika aidiyeti.

Bahsi geçen kişisel veriler şu amaçlar için kullanılır: (i) üyelik yönetimi ve (ii) üyelik aidatı
yönetimi, işyerinde işveren tarafından kesilmesi veya SEPA-Ödemesi de dahil. Bu verilerin
kullanılmasının hukuki zemini ÖGB üyeliğinizdir; aidatınızın işyerinden kesilmesini kabul
ettiğiniz taktirde bununla ilgili gerekli bilgilerin kullanımına da izin vermiş olursunuz.

Kişisel veriler sendikanın üyelik yönetimi için üyelik süreniz boyunca, ya da üyelikten doğan
haklarınız olduğu sürece kayıtlı kalır. ÖGB çok üyesi olan bir örgüt olduğu için kişisel verilerin
hazırlanması ve işlenmesinin işlevsel olması gerekir. Bilgi işlem ya ÖGB’nin kendisi
tarafından, ya da onun mukavele ile görevlendirdiği ve denetlediği işlemciler tarafından
yapılır. Bilgilerin üçüncü kişilere aktarımı olmaz ya da sadece sizin izniniz ile mümkün. Bilgi
işlem sadece EU içinde yapılır.

Kişisel bilgilerin sağlanması şu amaçlar için gerekli: (i) Üyelik için, söz konusu kişi kişisel
bilgileri sunması gerekir, aksi taktirde üyelik mümkün olmaz. ÖGB tarafından kullanılan
kişisel veriler ile ilgili aşağıdaki haklarınız mevcuttur:

Bilgi alma hakkı: ÖGB den kişisel verilerinizin kullanıldığına dair tasdikname isteyebilirsiniz,
bu durumda bu verilerle ilgili ve şu bilgileri isteme hakkınız var: (a) Kullanım amacı; (b)
işlenen kişisel verilerin kategorileri; (c) kişisel bilgilerin açıklanacağı kişi ve kurumların
kategorileri, özellikle bunlar üçüncü ülkeler veya uluslararası örgütler ise; (d) mümkünse
verilerin kayıt süresi, bu mümkün değilse bu sürenin tespit edildiği kriterler; (e) sizi
ilgilendiren kişisel verilerin düzeltilmesi ya da silinmesi, sorumlu kişinin kullanımının
sınırlandırılması veya kullanıma karşı itiraz hakkı; (f) denetleyici kurum nezdinde şikayet
hakkı; (g) şayet kişisel veriler ait oldukları kişinin kendisinden alınmamış ise, alındıkları
kaynağa ilişkin eldeki tüm bilgilerin talebi; (h) profil çıkarmak dahil otomatik karar vermenin
olmaması. ÖGB verilerin kullanımı için kişisel verilerin bir kopyasını sunar. Talep edeceğiniz
daha fazla kopya için ÖGB sizden idari bazda uygun bir ücret talep edebilir. Dilekçeyi
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elektronik yoldan verirseniz, bilgiler alışılagelmiş elektronik formatta size sunulur, eğer başka
türlü talep etmemişseniz.

Düzeltme ya de silme hakkı: Sizi ilgilendiren yanlış kişisel verilerin hemen düzeltilmesini
ÖGB’den isteyebilirsiniz. Ayrıca kişisel verilerin bilgi koruma hukukuna aykırı kullanımı
durumunda ÖGB’den bu bilgilerin silinmesini telep edebilirsiniz ve ÖGB bu durumda bu
bilgileri hemen silmek zorundadır.

İşlemin sınırlandırılması hakkı: Sizi ilgilendiren kişisel verilerin işlemden çekilmesini talep/
edebilirsiniz, eğer düzeltme veya itiraz hakkınızı kullanmışsanız ve biz bu konuda henüz
karar verememiş isek.

Bilgi aktarımı hakkı: İşlem bir izin veya mukaveleye dayanıyorsa, bilgilerinizin yapılandırılmış,
elektronik formatta başkasına aktarımını talep edebilirsiniz.

İtiraz hakkı: İşlem sizin izninize bağlı olarak oluyorsa, bu izni her an geri çekebilirsiniz.

Denetim makamına şikayet hakkı: Başka türlü herhangi bir yönetim hukuku veya yasal önlem
olmaksızın denetim makamına şikayette bulunabilirsiniz, eğer işlem yasal kurallara uygun
değilse – bilgi için https://www.dsb.gv.at/rechte-der-betroffenen
bakabilirsiniz.

