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2016/679 Sayılı AB Genel Veri Koruma Tüzüğü´nün
13. ve 14. Maddelerine İlişkin Bilgi

1. Kişisel verilerimin işlenmesinden kim sorumlu ve veri koruma görevlisi kim?
Verilerinizin işlenmesinden Almanya´nın ilgili dış temsilciliği (Almanya´nın Ankara
Büyükelçiliği, Atatürk Bulvarı 114, Kavaklıdere, Ankara, info@ankara.diplo.de, 0312-455 51 00)
ve Federal Dışişleri Bakanlığı (Adres: Auswärtiges Amt, D-11013 Berlin) sorumludur.
Federal Dışişleri Bakanlığı veri koruma görevlsinin irtibat bilgileri şöyledir:
Werderscher Markt 1
D-10117 Berlin
Email: dsb-r@auswaertiges-amt.de
Tel:
+ 49 30 5000 2711
Faks: + 49 30 5000 5 1733
2. Vize talebinde bulunduğumda dış temsilcilik ne tür verileri işler ve bu verileri nereden temin
eder?
Vize talep formunda istenen bilgiler kişisel veri kategorisinden işlenen bilgilerdir. Temelde bu
bilgiler şunlardan ibarettir: adınız, soyadınız, doğumda aldığınız soyadınız, doğum tarihiniz,
doğduğunuz yer ve ülke, cinsiyet, vatandaşlıklarınız, medeni durumunuz, güncel adresiniz, telefon
numaranız, e-posta adresiniz, mesleğiniz, seyahat belgesine ilişkin bilgiler (türü, seri numarası,
düzenleyen devlet ve makam, düzenlenme tarihi ve geçerlilik tarihi), vesikalık resminiz ve parmak
izi kayıtlarınız.
Yukarıdaki veri kategorileri tarafınızca vize başvuru sürecinde verilen bilgilerden temin
edilmektedir.
3. Vize talebinde bulunabilmesi için bir kişi adına davetiye düzenlediğimde dış temsilcilik ne
tür verileri işler ve bu verileri nereden temin eder?
Vize talep formunda davet eden kişiye dair istenen bilgiler kişisel veri kategorisinden işlenen
bilgilerdir. Bu bağlamda adınız, soyadınız, adresiniz, faks numaranız ve e-posta adresiniz işlenen
bilgilerdir.
Yukarıdaki veri kategorileri tarafınızca davetiyede verilen bilgilerden ve vize başvuru sürecinde
vize talebinde bulunan kişi tarafından verilen bilgilerden temin edilmektedir.

4. Hakkımdaki bilgilere neden ihtiyaç duyulmakta ve bilgi vermezsem ne olur?
Vize başvuru işlemlerinin tamamlanabilmesi ve kanunen de zorunlu olduğu için bu bilgiler
istenmektedir. Vize talebinde bulunurken, İkamet Kanunu´nun 82. maddesine göre, vize talebinizin

işleme alınabilmesi için gerekli bilgileri verip vermemek size bağlı. Fakat gerekli bilgileri
vermekten imtina etmeniz durumunda vize talebiniz işlem ücreti iade edilmeksizin reddedilebilir.
5. Ne amaçla ve hangi hukuki zeminde kişisel verilerim işlenir?
Kişisel verileriniz yalnızca vize talebinizle ilgili işlemlerin mevzuata uygun bir şekilde
tamamlanabilmesi için işlenecektir.
Bunun hukuki zeminini ise 2016/679 sayılı AB Genel Veri Koruma Tüzüğü´nün 6. maddesinin 1.
fıkrasının c) ve e) bentleriyle 2. fıkrası teşkil etmektedir. Bağlantılı diğer yönetmelikler şöyledir:
767/2008 sayılı AT VIS-Yönetmeliği, 810/2009 sayılı AT Yönetmeliği (Vize Tüzüğü) ve ekleri,
İkamet Kanunu´nun 72a ve devamı maddeleri ile İkamet Yönetmeliğinin 69. maddesi ve
Yabancılar Merkez Sicil Kanunu Uygulama Yönetmeliği, Vize Uyarı Sistemi Kanunu ve
gerektiğinde başka özel yönetmelikler veya Federal Veri Güvenliği Kanunu´nun 3. maddesi.
6. Kişisel verilerim ne kadar kullanılacak?
Vize süreci ile ilgili işlemler tamamlanır tamamlanmaz bilgileriniz silinecektir. Genellikle vize
talebiyle ilgili işlemler tamamlandıktan iki yıl sonra silinir, fakat en geç talep edilen vize ile ilgili
kesin netice elde edildikten beş yıl sonra silinir.
7. Kişisel verilerim kime gidecek?
Hakkınızda temin edilen veriler, vize işlemlerinin mevzuata uygun bir şekilde yapılabilmesi için
gerekirse ancak üçüncü yerlerle paylaşılır. Bu kapsamda, kişisel verilerinizin Almanya´daki yetkili
makamlara, diğer Schengen ülkelerinin yetkili vize birimlerine veya mutat ikamet yerinizdeki
yetkili makamlara gönderilmesi olasıdır. Ayrıca belli bazı vize işlemlerinin yerine getirilmesi için
dışardan bir şirketin yetkilendirilmiş olması halinde ise işlemlerin yerine getirilebilmesi için
gerekli bilgilerin yetkili hizmet sağlayıcı kuruluşa verilmesi veya iletilmesi gerekebilir. Avrupa
Birliği dışında bir alıcıya bilgileriniz, ancak Genel Veri Koruma Tüzüğü´nün V. Bölümüne göre
iletilmesinde sakınca yoksa, iletilir.
8. Durumdan etkilenen kişi olarak verilerimin korunması bakımından ne tür haklara sahibim?
Yukarıda belirtili sorumlulardan hakkınızda kaydedilecek olan bilgiler hakkında açıklama talep
edebilirsiniz. Belli bazı koşullarda verilerinizin düzeltilmesini ve silinmesini isteyebilir veya
paylaşılmasını sınırlandırabilirsiniz. Yine belli bazı koşullarda verilerinizin işlenmesine itiraz
edebilirsiniz.
9. Şikayetimi nereye iletebilirim?
İkamet ettiğiniz, çalıştığınız veya ihlal yapılacağı düşünülen yerdeki Veri Koruma Denetim
Kurumuna kişisel verilerinizin işlenmesi ile ilgili şikayetinizi bildirme hakkına sahipsiniz.
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