
Bilgi işlem hususunda bilgiler 
 
Kişisel veriler ne kadar sürede işlenir 
Sözkonusu kişinin kişisel verileri kayıt amacı ortadan kalkar kalkmaz silinir veya kilitlenir. Bu, araştırma 
ve ilgili çalışmaların tamamlanması ile gerçekleşir. En geç 31.12.2024 tarihinde silme gerçekleşecektir. 
 
Hangi kişisel veriler kayıt edilir ve işlenir 
Cinsiyet 
Yaş 
Medeni durum 
Uyruk 
Göç deneyimi hakkındaki bilgiler 
Ayrımcılık deneyimi hakkındaki bilgiler 
Mensubu olunan din ve dindarlık hakkındaki bilgiler 
Okul ve mesleki eğitim hakkındaki bilgiler 
Gelir durumu hakkındaki bilgiler 
 
İşlemin yasal dayanağı  
(Avrupa Birliği hukukuna göre Genel Veri Koruma Yönetmeliği 6. madde 1. fıkra (a bendi) uyarınca) 
sizin onayınız 
 
Kişisel verilerin alıcıları ve alıcıların kategorileri 
Erlangen Belediyesinin kamu çalışanları 
Ampirik Sosyal Araştırma yöntemleri ana bilim dalı çalışanları 
Araştırma çalışmalarını sürdüren üniversite öğrencileri 
 
Muhatapların haklarına ilişkin bilgi 
Kişisel verileriniz işlendiğinde, AB genel veri koruma yönetmeliği gereğince muhatap sayılırsınız ve 
yetkililer karşısında şu haklara sahipsiniz: 
Verilerin geriye yönelik takibi mümkün olmadığından sorumlulardan sizinle alakalı kişisel verilerin 
tarafımızca işlenip işlenmediğine dair bir onay talep edemezsiniz. 
Aşağıdaki bilgiler kapsamında yetkililerden kişisel olmayan genel bilgiler talep edebilirsiniz: 
Kişisel verilerin işlenme amaçları; 
İşlenen kişisel verilerin kategorileri; 
Sizinle ilgili kişisel bilgilerin açıklandığı veya ifşa edileceği alıcı veya alıcı kategorileri; 
Sizinle ilgili kişisel bilgilerin muhafaza süresi veya bu hususta net veriler olmadığı takdirde muhafaza 
süresini belirleyen kriterler; 
Sizinle ilgili kişisel verilerin düzeltilme veya silinme hakkı, görevli tarafından işlem kısıtlama hakkı veya 
bu işleme itiraz etme hakkınız; 
Denetim kurumuna itiraz etme hakkı; 
Kişisel verilen muhatabından sağlanmamış olması durumunda verilerin kaynağı ile ilgili mevcut tüm 
bilgiler; 
AB hukukuna göre Genel Veri Koruma Yönetmeliği 22. Madde, 1. ve 4. fıkraları uyarınca kişi analizi 
dahil olmak üzere otomatikleştirilmiş karara varma olanağı ve en azından bu durumlarda - ilgili mantık 
hakkında yeterli bilgiler ve bu işlemlerin kapsamı ve muhatabı için amaçlanan etkisi. 
Sizinle ilgili verilerin üçüncü bir ülkeye veya uluslararası bir organizasyona aktarılıp aktarılmadığı 
konusunda bilgi alma hakkınız vardır. Bu bağlamda Genel Veri Koruma Yönetmeliği 46. madde 
gereğince aktarıma ilişkin uygun garantiler hakkında bilgilendirilme talebinde bulunabilirsiniz. 
Bu bilgi edinme hakkı, araştırmanın veya istatistiksel amaçların gerçekleştirilmesini imkansız hale 
getirmesi veya ciddi şekilde etkilemesi muhtemel olduğu durumlarda sınırlandırılabilir. 
 
Onay iptal hakkı hususunda bilgi 
İşlenen kişisel verilerinizin yanlış veya eksik olması durumunda geriye yönelik takibi mümkün 
olmadığından yetkililer tarafından düzeltilmesi veya tamamlanması hakkı tanınmaz. 
 
Veri koruma kurumu 
Kişisel verilerinizin işlenmesinin Veri Koruma Kanununu ihlal ettiğini düşünüyorsanız herhangi bir idari 
veya yargı yoluna itirazda bulunmaksızın, özellikle ikamet ettiğiniz bölgenin, işyerinizin veya iddia 
edilen ihlalin gerçekleştiği bölgenin üyesi olduğu ülkede bir denetim kurumuna şikayette bulunma 
hakkına sahip olacaksınız. 



Şikâyetin sunulduğu denetim kurumu, şikâyetçiye, Genel Veri Koruma Yönetmeliği´nin 78. maddesi 
uyarınca şikayetin durumu ve sonuçları hakkında, hukuki bir çözüm yolu da dahil olmak üzere bilgi 
verecektir. 
 
Veri koruma görevlimiz 
Erlangen Belediyesi: 
Juliane Kreller 
Posta adresi: Rathausplatz 1 
91052 Erlangen 
Telefon Numarası: +49 9131 86 2321 veya 86 2273 
Genel e-Posta adresi: datenschutz@stadt.erlangen.de 
 
FAU: 
Norbert Gärtner, RD 
Adres: 
Posta adresi: Schloßplatz 4 
91054 Erlangen 
Telefon numarası: +49 9131 85-25860 
Genel e-Posta adresi: datenschutzbeauftragter@fau.de 
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