
Gizlilik Politikası  Sayfa 1 / 21 

 
 

 

 

Gizlilik politikası 
 

Bu bildirim, kişisel bilgilerinizi işleyen iş organizasyonunun (“biz”) bu işlemi tek denetleyici olarak nasıl 

gerçekleştireceğini açıklamaktadır. Daha kolay yönlendirme için bu bildirimin önemli kısımları ilgililerin 

çevresine göre düzenlenmiştir. Kişisel bilgilerinizi nasıl işleme aldığımız hakkında bilgi edinebilmeniz için 

aşağıdaki ya da sizinle ilgili bölüm(leri) okumanızı rica ederiz. 

 

Bu platformu kullananlar için Bölüm 1.7 özellikle önem taşımaktadır. 
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1 Hangi verileri ve nasıl işleme alıyoruz? 

1.1 Üyeler, çalışanları ve organ yöneticileri 

Üyelerin temsilciliği ve yönetimi aynı zamanda üyelerimizin ilgi alanlarını temsil etme ve bilgilendirme 

faaliyetlerimizle bağlantılı olarak üye olarak (eski üyeler dahil) veya çalışan veya organ yöneticisi 

(özellikle şirket yöneticisi, başkanı veya denetim kurulu) sizlerin bazı kişisel bilgilerini işleme alıyoruz. 

 

Kişisel bilgilerinizi nasıl işleme aldığımız bu 1.1 bölümünde açıklanmıştır. Buna ek olarak aşağıda yer 

alan 2 ve 3 bölümlerinde uluslararası veri transferleri ve kişisel bilgilerinizi işleme alınması ile bağlantılı 

haklarınız hakkında bilgi edinebilirsiniz. 

 

1.1.1 İşlenmiş veri kategorileri ve veri işleme amaçları 

Ek 1’de yer alan bilgilerinizi (“Sizin bilgileriniz”) aşağıdaki amaçlar doğrultusunda işleme alıyoruz 

 

 Üye listesi ve istatistik yönetimi; 

 Üyelerimizin menfaatlerinin Ekonomi Odası Yasası 1998 (“WKG”) kapsamında temsili; 

 İstatistik kayıtlara ve ihalelere katılım; 

 Üyelerimizi yasal ve (dış) ekonomi konularında danışmanlık sunma, bilgilendirme ve destekleme; 

 Resmi görevlileri ve üyelere bilgiler sunarak destekleme (özellikle bir üyelik dönemi hakkında, 

tamamlanan eğitimler hakkında onayların hazırlanmasında vs.); 

 Bilgi ve eğitim geliştirme seminerlerinin organizasyonu (davetiyeler, mevcudiyet listeleri ve 

protokolleri yönetimi dahil); 

 Bülten aynı zamanda duyurular ile bilgilerin hizmete sunulması; 

 Tanıtım ve halkla ilişkiler; 

 İş ortağı veri bankasına kayıt; 

 Bir Web sayfası işlettiğimiz sürece sunulan hizmetleri ve ürünleri Web sayfamızda yayınlama; 

 WKG ve ilgili yönetmelikler çerçevesinde üyelik yönetimi ve çıkarların temsil edilmesi ile ilgili 

diğer faaliyetler; 

 WKG kapsamında harç ve giderlerin hesaplanması ve tahsil edilmesiyle bağlantılı görevlerin 

yerine getirilmesi; 

 Ekonomi odası seçimlerinin uygulanması; 

 Özellikle WKG uyarınca diğer yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi. 

 

Kişisel verileriniz Avusturya Federal Ekonomi Odası veya devlet dairesi tarafından işlendiği sürece, 

verileriniz ek olarak aşağıdaki amaçlar için işlenecektir: 

 

 Üyelerimizin yetkililer ve yasama organlarına yönelik raporlarının, görüş ve önerilerinin 

düzenlenmesi; 

 Özellikle eğitim ve geliştirme aynı zamanda uygun düzenlemeler özellikle ekonomiyi geliştirme 

enstitüleri (WKG § 19 Mad. 1 Z 4 kapsamında); 

 Diğer organlara ve alanlara temsilcilerin gönderilmesi; 

 Yasal düzenlenen kurullara, makamlara ve derneklere üyelerin gönderimi; 

 Sübvansiyon ve teşvik yönetimi. 
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Kişisel verileriniz bir mesleki organizasyon tarafından işlendiği sürece, verileriniz ek olarak aşağıdaki 

amaçlar için işlenecektir: 

 

 Üyelerin ekonomik, sosyal ve insani ilişkilerini teşvik etmek, birlik ruhunu ve sektör imajını 

güçlendirmek; 

 Rekabette üyelerin imkan eşitliğini sağlamak, özellikle haksız ticaret uygulamalarını önlemek 

 Özellikle istihdam ve iş kooperatiflerinin kurulmasının yanı sıra pazar ve geleceğe odaklı sektör 

konseptlerinin geliştirilmesi gibi kooperasyon ve birlik faaliyetlerinin teşvik edilmesi; 

 Kolektif sözleşmeleri görüşmeleri ve imzalanması; 

 Kamu ve özel eğitim araçlarının üyelerin yararına teşvik edilmesi, üyelerin ve çalışanlarının 

eğitim ve öğretiminin teşvik edilmesi ve mesleki eğitimin desteklenmesi. 

 

Bu bilgileri üyeliğiniz kapsamında veya üyelerimizden birine hizmet sunumuyla bağlantılı olarak, bu 

verilerin bize tarafınızdan sunulması (özellikle e-posta veya diğer iletişim araçları aracılığıyla ileterek) 

veya bunları örneğin danışmanlık görüşmeleri, etkinliklerin ele alınması vb. uygulamalar ile kendimiz 

toplarız. Bunun dışında kamu kayıtlarından ve kaynaklardan ticari verileri alırız. 

 

Tarafınızdan verileri talep ettiğimiz durumlarda bu tamamen gönüllü sunum temeline dayalıdır. Ancak 

kişisel bilgilerinizi hizmete sunmamanız halinde üye yönetimi, çıkarların temsili ve bilgi ve organizasyon 

yönetimi aynı zamanda dahili ve harici iletişim hususlarında gecikmeler yaşanabilir veya imkansız olabilir. 

Bilgilerinizin sunulması bazı durumlarda yükümlülük içerdiğinde bu husus hakkında ayrıca 

bilgilendirilirsiniz. 

1.1.2 İşleme alımın yasal ilkeleri 

Bilgilerinizi aşağıdaki ilkeler bazında işleme alıyoruz: 

 

 Özellikle WKG kurallarına tabi olduğumuz yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi gerekliliği, bu 

Veri koruma temel yönetmeliği (“DSGVO”) Mad. 6 Par. 1 c uyarınca; 

 DSGVO Mad 6 Par 1 f uyarınca üyelik yönetimimizin ve bilgi ve organizasyon yönetimimizin aynı 

zamanda dahili ve harici iletişimin bu hususları verimli yapılandırmaya dayandığı meşru ilgi 

alanımız kapsamında olduğu durumlarda; 

 İstisnai durumlarda: Kişisel bilgilerinizin işleme alınmasına dair onayınız (DSGVO Mad 6 Par 1 a 

veya Mad 9 Par 2 a). 

1.1.3 Kişisel bilgilerinizin aktarımı 

Bunun belirtilen amaçlar doğrultusunda gerekli olduğu sürece bilgileriniz aşağıdaki alıcılara aktarılır: 

 

 Ticari ekonomi organizasyonlarına; 

 Ekonomi odası üyelerine; 

 Mahkeme ve idari memurlarına; 

 Görevlerini yerine getirmede kamusal haklar organlarına (örn. Sosyal sigorta kurumları, ilgi alanı 

temsilcilikleri, belediyeler); 

 Buna bağlı yasal danışmanlık ve destek sunan meslekler (örn. Avukatlar, noterler, ticari 

yedieminleri); 

 Ödeme trafiğinin gerçekleştirilmesine yönelik banka ve kredi enstitüleri; 

 Ekonomi odası seçmen grupları; 
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 Ekonomik çıkarların ve düzenin korunmasına yönelik birlikler ve dernekler (örn. Haksız rekabete 

karşı koruma birliği); 

 Teşvik önlemlerinin yönetimine yönelik iş pazarı servisi (AMS); 

 Hali hazırda güvenilir yayınlanan veriler veya ekonomik teşvikin aktarımı söz konusu olmadıkça, 

sizin onayınızla birlikte üyelik verileriyle ilgilenen herkes; 

 Üyelerin dahil olduğu yasal düzenlenen kurullar, makamlar ve birlikler, hizmetlerin yerine 

getirilmesinde konuya dahil olan sözleşme ortakları; 

 WKO Inhouse GmbH; 

 Harici IT-Hizmet sunucuları. 

1.1.4 Saklama süresi 

Verileriniz tarafımızdan yasal saklama yükümlülükleri boyunca veya yasal görevlerimizi yerine getirmek 

için gerekli olan süre boyunca saklanır, bunun haricinde garanti, hizmet sunum veya zaman aşımı 

süreleri doluncaya kadar muhafaza edilir. 

 

1.2 Ticari ekonomi organizasyonlarının yetkilileri ve çalışanları 

Üyelerimizin yetkili yönetimi ve çıkarlarının temsili görevlerimizi gerçekleştirebilmek için bazı kişisel 

bilgilerinizi bir ticari ekonomik organizasyonun yöneticisi veya çalışanı olarak faaliyetinizle bağlantılı 

olarak işleme alıyoruz. Bizimle bir iş ilişkisi içerisinde olduğunuz sürece sizin için ek bir gizlilik politikası 

geçerlidir. 

 

Kişisel bilgilerinizi nasıl işleme aldığımız bu 1.2 bölümünde açıklanmıştır. Buna ek olarak aşağıda yer 

alan 2 ve 3 bölümlerinde uluslararası veri transferleri ve kişisel bilgilerinizi işleme alınması ile bağlantılı 

haklarınız hakkında bilgi edinebilirsiniz. 

1.2.1 İşlenmiş veri kategorileri ve veri işleme amaçları 

Ek 2’de yer alan bilgilerinizi (“Sizin bilgileriniz”) aşağıdaki amaçlar doğrultusunda işleme alıyoruz: 

 

 Yönetici temsili; 

 Yöneticileri ve çalışanlarını İnternet ortamında aynı zamanda odalar dışında İntranet alanında 

tanıtma; 

 Üyelerimizin çıkarlarının temsili, temsilcilik ve danışmanlık hizmetlerinin yerine getirilmesi ve 

diğer görevlerin ekonomi odası yasası 1998 kapsamında (“WKG”) uygulanması; 

 Kapsam ve fonksiyon tazminatlarının hesaplanması ve giderlerin karşılanması WKG §50 Mad 3 ve 

4 uyarınca; 

 Ekonomi odası seçimlerinin uygulanması; 

 Davetiyelerin, toplantı protokollerinin ve katılımcı listelerinin hazırlanması dahil toplantıların 

organizasyonu ve uygulanması; 

 Sizinle iletişim; 

 Toplantı yönetimi ve 

 Bülten ve yayınların gönderimi. 

 

Kişisel verileriniz Avusturya Federal Ekonomi Odası veya devlet dairesi tarafından işlendiği sürece, 

verileriniz ek olarak aşağıdaki amaçlar için işlenecektir: 
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 Uzman organizasyonların önerilerinin ve hesaplamalarının onaylanması ve yönetimi. 

 

Kişisel verileriniz bir mesleki organizasyon tarafından işlendiği sürece, verileriniz ek olarak aşağıdaki 

amaçlar için işlenecektir: 

 

 Kolektif sözleşmelerin görüşmeleri ve imzalanması. 

 

Bilgilerinizi, bir iş organizasyonunun resmi veya çalışanı olarak, işinizin bir parçası olarak, bu bilgileri 

bize (özellikle de e-posta veya diğer modern iletişim araçlarıyla iletişim kurarak) kendiniz sunabilir veya 

örneğin toplantı veya toplantı hazırlık süreçlerinde bunları kendimiz de toplayabiliriz. Bunun dışında ticari 

bilgileri resmi kayıtlardan ve kaynaklardan temin ediyoruz. 

 

Tarafınızdan verileri talep ettiğimiz durumlarda bu tamamen gönüllü sunum temeline dayalıdır. Ancak 

kişisel bilgilerinizi hizmete sunmamanız halinde yönetici yönetimi, çıkarların temsili ve bilgi ve 

organizasyon yönetimi aynı zamanda dahili ve harici iletişim hususlarında gecikmeler yaşanabilir veya 

imkansız olabilir. Bilgilerinizin sunulması bazı durumlarda yükümlülük içerdiğinde bu husus hakkında 

ayrıca bilgilendirilirsiniz. 

1.2.2 İşleme alımın yasal ilkeleri 

Bilgilerinizi aşağıdaki ilkeler bazında işleme alıyoruz: 

 

 Özellikle WKG kurallarına tabi olduğumuz yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi gerekliliği, bu 

Veri koruma temel yönetmeliği (“DSGVO”) Mad. 6 Par. 1 c uyarınca uygulanır aynı zamanda, 

 DSGVO Mad 6 Par 1 f uyarınca yönetici yönetimimizin ve bilgi ve organizasyon yönetimimizin aynı 

zamanda dahili ve harici iletişimin bu hususları verimli yapılandırmaya dayandığı meşru ilgi 

alanımız kapsamında olduğu durumlarda; 

 İstisnai durumlarda: Bilgilerinizin işleme alınmasına dair onayınız (DSGVO Mad 6 Par 1 a veya 

Mad 9 Par 2 a). 

1.2.3 Kişisel bilgilerinizin aktarımı 

Bunun belirtilen amaçlar doğrultusunda gerekli olduğu sürece bilgileriniz aşağıdaki alıcılara aktarılır: 

 

 Ticari ekonomi organizasyonlarına; 

 Ekonomi odası üyelerine; 

 Mahkeme ve idari memurlarına; 

 Görevlerini yerine getirmede kamusal haklar organlarına (örn. Sosyal sigorta kurumları, ilgi alanı 

temsilcilikleri, belediyeler); 

 Buna bağlı yasal danışmanlık ve destek sunan meslekler (örn. Avukatlar, noterler, ticari 

yedieminleri); 

 Ödeme trafiğinin gerçekleştirilmesine yönelik banka ve kredi enstitüleri; 

 Ekonomi odası seçmen grupları; 

 Ekonomik çıkarların ve düzenin korunmasına yönelik birlikler ve dernekler (örn. Haksız rekabete 

karşı koruma birliği); 

 Hali hazırda güvenilir yayınlanan veriler veya ekonomik teşvikin aktarımı söz konusu olmadıkça, 

sizin onayınızla birlikte yönetici verileriyle (üyeler dahil) ilgilenen herkes; 

 Hizmetlerin yerine getirilmesinde dahil edilen sözleşme ortakları; 

 WKO Inhouse GmbH ve 
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 Harici IT-Hizmet sunucuları. 

1.2.4 Saklama süresi 

Verileriniz tarafımızdan yasal saklama yükümlülükleri boyunca veya yasal görevlerimizi yerine getirmek 

için gerekli olan süre boyunca saklanır, bunun haricinde garanti, hizmet sunum veya zaman aşımı 

süreleri doluncaya kadar muhafaza edilir. 

 

1.3 Uzmanlık ve yetki sınavlarını veren stajyerler ve kişiler 

Stajyer eğitimindeyseniz (“Stajyer”) veya ekonomi odasının uzmanlık sınav merkezlerinden birinde 

uzmanlık veya yetenek sınavını vermek istiyorsanız veya vermişseniz bazı kişisel bilgilerinizi burada 

tanımlandığı gibi işleme alıyoruz. Stajyer ve uzmanlık sınav merkezleri iş ekonomisinin ticaret odalarında 

düzenlenmektedir. 

 

Bu bölümde 1.3 bilgilerinizi nasıl işleme aldığımıza dair sizi bilgilendiriyoruz. Buna ek olarak aşağıda yer 

alan 2 ve 3 bölümlerinde uluslararası veri transferleri ve kişisel bilgilerinizi işleme alınması ile bağlantılı 

haklarınız hakkında bilgi edinebilirsiniz. 

1.3.1 İşlenmiş veri kategorileri ve veri işleme amaçları 

Ek 3’te yer alan bilgilerinizi (“Sizin bilgileriniz”) aşağıdaki amaçlar doğrultusunda işleme alıyoruz: 

 

 Stajyer merkezleri olarak bölge odalarının özellikle meslek eğitimi yasası § 19 aynı zamanda 

uzmanlık sınav merkezlerinin GewO 1994 § 350 ff uyarınca ve meslek eğitim yasası uyarınca 

görevleri yerine getirmek için; 

 Mesleki ve kişisel açıdan eğitim işletmelerinin uygunluğunun denetimi; 

 Eğitim sözleşmelerinin kontrolü ve protokollendirilmesi; 

 Stajyerlerin ve eğitim işletmelerinin danışmanlığı; 

 Eğitim tamamlama sınavları süreçlerini uygulama ve eğitim işletmelerinin istemlerini 

karşılamak; 

 Uzmanlık ve yetenek sınavlarının süreçlerini tamamlama; 

 Hazırlık kurslarının organizasyonu ve süreçleri. 

 

Bilgileriniz tarafımıza ya doğrudan sizin tarafınızdan sunulur (özellikle E-Posta veya diğer iletişim araçları 

üzerinden iletişim ile) veya bu bilgileri örneğin danışmanlık görüşmeleri veya sınav veya hazırlık kursları 

süreçleri kapsamında kendimiz topluyoruz. 

 

Tarafınızdan verileri talep ettiğimiz durumlarda bu tamamen gönüllü sunum temeline dayalıdır. Ancak 

bilgilerinizi sunmadığınızda stajyer veya uzmanlık sınav merkezlerine hizmet teklifimizi sunamayız veya 

sadece sınırlı ölçüde sağlayabiliriz. Bilgilerinizin sunulması bazı durumlarda yükümlülük içerdiğinde bu 

husus hakkında ayrıca bilgilendirilirsiniz. 

1.3.2 İşleme alımın yasal ilkeleri 

Bilgilerinizi aşağıdaki ilkeler bazında işleme alıyoruz: 
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 Özellikle Mesleki eğitim yasasına ve ticari tüzüğe tabi olduğumuz yasal yükümlülüklerin yerine 

getirilmesi gerekliliği, bu Veri koruma temel yönetmeliği (“DSGVO”) Mad. 6 Par. 1 c uyarınca 

gerçekleşir; 

 DSGVO Mad 6 Par. 1 f uyarınca meşru haklı ilgimiz stajyer veya uzmanlık sınav merkezi olarak 

görevlerimizi verimli yapıda uygulayabilmemize dayanmaktadır; ve 

 İstisnai durumlarda: Bilgilerinizin işleme alınmasına dair onayınız (DSGVO Mad 6 Par 1 a veya 

Mad 9 Par 2 a). 

1.3.3 Kişisel bilgilerinizin aktarımı 

Bunun belirtilen amaçlar doğrultusunda gerekli olduğu sürece bilgileriniz aşağıdaki alıcılara aktarılır: 

 

 Ticari ekonomi organizasyonlarına; 

 Ekonomi odası üyelerine; 

 İdari yetkililer (örn. Vergi dairesi, iş pazarı servisi vs.); 

 Görevlerini yerine getirmede kamusal haklar organlarına (örn. Sosyal sigorta kurumları, ilgi alanı 

temsilcilikleri vs.); 

 Avukatlar ve ticari yedieminler; 

 Ödeme trafiğinin gerçekleştirilmesine yönelik banka ve kredi enstitüleri; 

 Ekonomik çıkarların ve düzenin korunmasına yönelik birlikler ve dernekler (örn. Haksız rekabete 

karşı koruma birliği); 

 E-Devlet yasası uyarınca yetkileriniz kapsamında nüfus kaydı memurları; 

 Bur veren kuruluşlar; 

 Mahkemeler; 

 Kooperasyon ortakları (örn. Danışmanlık hizmeti sunucuları); 

 AVUSTURYA istatistiği: 

 Mesleki okullar ve okul kurulu; 

 WKO Inhouse GmbH ve 

 Harici (IT)-Hizmet sunucuları. 

1.3.4 Saklama süresi 

Bilgileriniz, özellikle mesleki eğitim yasası ve ticari tüzük 1994 uyarınca yasal yükümlülüklerimiz yerine 

getirilinceye kadar gerekli olduğu sürece veya ölçüt teşkil eden garanti, güvence, zaman aşımı veya diğer 

yasal muhafaza süreleri veya bilgilerin kanıt olarak gerekli olacağı olası anlaşmazlıklar sonlanıncaya 

kadar tarafımızdan saklanır. 

 

1.4 Kurucular, İlgililer ve Muhabirler 

Bir kuruluş kurma aşamasında (“Kurucu”) bulunuyorsanız veya kuruluş kurulması veya yönelimine dair 

organizasyonumuza veya bilgi ve hizmet tekliflerimize ilgi duyuyorsanız veya tarafımızdan sunulan 

etkinliklere veya kurslara katılmak istiyorsanız (“İlgili”) bazı kişisel bilgilerinizi burada açıklandığı gibi 

topluyoruz. Muhabir olarak görev yapıyor olsanız da bazı kişisel bazlı bilgilerinizi işleme alıyoruz. 

 

Bu bölümde 1.4 bilgilerinizi nasıl işleme aldığımıza dair sizi bilgilendiriyoruz. Buna ek olarak aşağıda yer 

alan 2 ve 3 bölümlerinde uluslararası veri transferleri ve kişisel bilgilerinizi işleme alınması ile bağlantılı 

haklarınız hakkında bilgi edinebilirsiniz. 
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1.4.1 İşlenmiş veri kategorileri ve veri işleme amaçları 

Ek 4’te yer alan bilgilerinizi (“Sizin bilgileriniz”) aşağıdaki amaçlar doğrultusunda işleme alıyoruz: 

 

 Şirketin kurulumunu ilgilendiren hususlarda bilgi ve danışmanlık; 

 Ticaret politikasına yönelik konular ve aktivitelerimiz hakkında bilgi; 

 Bilgilendirme ve eğitim etkinliklerinin organize edilmesi ve yürütülmesi (davetiyelerin 

gönderilmesi, etkinliklerde fotoğraf slaytları oluşturma, katılım kayıtlarının ve tutanaklarının 

tutulması ve kurs yönetimi dahil); 

 Bülten aynı zamanda duyurular ile bilgilerin hizmete sunulması; 

 Sübvansiyon ve teşvik yönetimi; 

 Kurucu ve ilgili yönetimi aynı zamanda etkinlik yönetimimiz ile bağlantılı diğer faaliyetler; 

 Basın konferanslarının organizasyonu ve idaresi ve basın kontakları yönetimi; 

 Kamusal çalışmalar ve 

 Mekanlarımızı ziyaret ettiğiniz takdirde mülkiyet koruması ve cezai öncelikli davranış tarzlarını 

soyutlama ve açıklama amaçlı. 

 

Bilgileriniz tarafımıza ya doğrudan sizin tarafınızdan sunulur (özellikle E-Posta veya diğer iletişim araçları 

üzerinden iletişim ile) veya bu bilgileri örneğin danışmanlık görüşmeleri veya organizasyon süreçleri 

kapsamında kendimiz topluyoruz. 

 

Tarafınızdan verileri talep ettiğimiz durumlarda bu tamamen gönüllü sunum temeline dayalıdır. Ancak 

kişisel bilgilerinizi hizmete sunmamanız halinde kurucu yönetimi, çıkarların temsili ve bilgi ve 

organizasyon yönetimi aynı zamanda dahili ve harici iletişim hususlarında gecikmeler yaşanabilir veya 

imkansız olabilir. Bilgilerinizin sunulması bazı durumlarda yükümlülük içerdiğinde bu husus hakkında 

ayrıca bilgilendirilirsiniz. 

1.4.2 İşleme alımın yasal ilkeleri 

Bilgilerinizi aşağıdaki ilkeler bazında işleme alıyoruz: 

 

 Özellikle ekonomi odası yasasına 1998 (“WKG”) tabi olduğumuz yasal yükümlülüklerin yerine 

getirilmesi gerekliliği, bu Veri koruma temel yönetmeliği (“DSGVO”) Mad. 6 Par. 1 c uyarınca; 

 DSGVO Mad 6 Par 1 f uyarınca kurucu yönetimimizin, kamusal çalışmalar dahil olmak üzere bilgi 

ve organizasyon yönetimimizin aynı zamanda dahili ve harici iletişimin bu hususları verimli 

yapılandırmaya dayandığı meşru ilgi alanımız kapsamında olduğu durumlarda; 

 İstisnai durumlarda: Bilgilerinizin işleme alınmasına dair onayınız (DSGVO Mad 6 Par 1 a veya 

Mad 9 Par 2 a). 

1.4.3 Kişisel bilgilerinizin aktarımı 

Bunun belirtilen amaçlar doğrultusunda gerekli olduğu sürece bilgileriniz aşağıdaki alıcılara aktarılır: 

 

 Ticari ekonomi organizasyonlarına; 

 Ekonomi odası üyeleri ve kurucular; 

 Diğer ilgililer (Araştırma, ekonomi ve kooperasyon birlikleri dahil); 

 Mahkeme ve idari memurlarına; 

 Görevlerini yerine getirmede resmi hak sahipleri; 
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 Buna bağlı yasal danışmanlık ve destek sunan meslekler (örn. Avukatlar, noterler, ticari 

yedieminleri); 

 Banka ve kredi enstitüleri; 

 Hizmetlerin yerine getirilmesinde dahil edilen sözleşme ortakları; 

 Hali hazırda güvenilir yayınlanan veriler veya ekonomik teşvikin aktarımı söz konusu olmadıkça, 

sizin onayınızla birlikte kurucu verileriyle ilgilenen herkes; 

 Teşvik önlemlerinin yönetimine yönelik iş pazarı servisi (AMS); 

 Etkinlik ve eğitim tekliflerinin kooperasyon ortakları; 

 WKO Inhouse GmbH ve 

 Harici IT-Hizmet sunucuları. 

1.4.4 Saklama süresi 

Bilgileriniz, bilgi ve temsil ilişkimizin sona ermesine kadar ya da bunun dışında özellikle WKG uyarınca 

gerekli olan yasal yükümlülüklerimiz yerine getirilinceye kadar veya ölçüt teşkil eden garanti, güvence, 

zaman aşımı veya diğer yasal muhafaza süreleri veya bilgilerin kanıt olarak gerekli olacağı olası 

anlaşmazlıklar sonlanıncaya kadar tarafımızdan saklanır. 

 

1.5 Hizmet sunucular ve alıcılar, bunların çalışanları ve kurum yöneticileri 

Faaliyetlerimiz kapsamında tarafımıza çeşitli hizmetler sunan kuruluşlar ve kişiler ile iş birliği yapıyoruz 

(Bu aynı zamanda hizmet sunumunu ve ürün teslimatlarını veya sponsorluk hizmetlerini de kapsar; 

“Hizmet sunucu”). Diğer yandan faaliyetlerimiz kapsamında kendimiz de hizmet sunucu olarak görev 

yapıyor ve doğal ve tüzel kişilere hizmetlerimizi sunuyoruz (“Hizmet alıcısı”). Bu bildirim hizmet alıcısı 

veya sunucusu ve bunların çalışanı veya kurum yöneticisi olarak sizi de kapsar. 

 

Bu bölümde 1.5 kişisel bazlı bilgilerinizi nasıl işleme aldığımıza dair sizi bilgilendiriyoruz. Buna ek olarak 

aşağıda yer alan 2 ve 3 bölümlerinde uluslararası veri transferleri ve kişisel bilgilerinizi işleme alınması 

ile bağlantılı haklarınız hakkında bilgi edinebilirsiniz. 

1.5.1 İşlenmiş veri kategorileri ve veri işleme amaçları 

Ek 5’te yer alan bilgilerinizi (“Sizin bilgileriniz”) aşağıdaki amaçlar doğrultusunda işleme alıyoruz: 

 

 Ekonomi odası yasası 1998 (“WKG”) kapsamında görevlerimizi yerine getirmek, özellikle 

üyelerimizin çıkarlarını temsil etmek ve danışmanlık sunmak; 

 Bilgilendirme ve eğitim geliştirme etkinliklerinin organizasyonu ve uygulanması; 

 Bülten aynı zamanda duyurular ile bilgilerin hizmete sunulması; 

 Üyeler, kurucu ve ilgili yönetimi aynı zamanda etkinlik yönetimimiz ve kamusal faaliyetlerimiz ile 

bağlantılı diğer faaliyetler; 

 Çalışma materyallerinin hazırlanması ve etkin dahili iş akışlarını sağlamaya yönelik alt yapıyı 

hazırlama. 

 

Bilgileriniz tarafımıza ya doğrudan sizin tarafınızdan sunulur (özellikle E-Posta veya diğer iletişim araçları 

üzerinden iletişim ile) veya bu bilgileri örneğin etkinlik veya servis hizmetleri sunumu kapsamında 

kendimiz topluyoruz. 
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Tarafınızdan verileri talep ettiğimiz durumlarda bu tamamen gönüllü sunum temeline dayalıdır. 

Bilgilerinizi sunmadığınız durumlarda hizmet süreçlerinde gecikmeler olabilir veya bazı durumlarda 

mümkün olmayabilir. Bilgilerinizin sunulması bazı durumlarda yükümlülük içerdiğinde bu husus 

hakkında ayrıca bilgilendirilirsiniz. 

1.5.2 İşleme alımın yasal ilkeleri 

Kişisel bilgilerinizi aşağıdaki ilkeler bazında işleme alıyoruz: 

 

 Özellikle ekonomi odası yasasına 1998 (“WKG”) tabi olduğumuz yasal yükümlülüklerin yerine 

getirilmesi gerekliliği, bu Veri koruma temel yönetmeliği (“DSGVO”) Mad. 6 Par. 1 c uyarınca; 

 DSGVO Mad 6 Par. 1 f uyarınca meşru haklı ilgimiz, yönetim, danışmanlık ve temsilcilik 

faaliyetlerimizi verimli yapıda uygulayabilmemize dayanmaktadır; 

 İstisnai durumlarda: Bilgilerinizin işleme alınmasına dair onayınız (DSGVO Mad 6 Par 1 a veya 

Mad 9 Par 2 a). 

1.5.3 Kişisel bilgilerinizin aktarımı 

Bunun belirtilen amaçlar doğrultusunda gerekli olduğu sürece kişisel bilgileriniz aşağıdaki alıcılara 

aktarılır: 

 

 Banka ve kredi enstitüleri; 

 Hizmetlerin yerine getirilmesinde dahil edilen sözleşme ortakları; 

 Ödeme trafiğini yönetmeye dair bankalara; 

 Şirket durumunda yasal temsilcilere; 

 Ekonomi denetimi amaçlı ekonomi yedieminlerine; 

 Mahkemeler ve resmi kurumlara; 

  Borç tahsilat şirketleri (yurt dışında, borçlar yurt dışından toplanmak zorundaysa); 

 Alacaklılar, faktoring şirketleri, sigorta şirketleri, kredi büroları, alacaklıların temsilcileri olarak 

hareket eden alacaklıların korunması dernekleri; 

 Teslimat ve hizmete katılan ya da katılacak olan sözleşme ortakları; 

 Hizmete yönelik sigorta sözleşmesi imzalanması gerektiğinde veya sigorta vakası oluştuğunda 

sigortalar (örn. Mali yükümlülük sigortası); 

 Yasal olarak ön görülen (resmi) istatistiklerin düzenlenmesi için devlet kuruluşu “Avusturya 

İstatistiği”; 

 WKO Inhouse GmbH ve 

 Harici IT-Hizmet sunucuları. 

1.5.4 Saklama süresi 

Bilgileriniz, temelde iş ilişkimiz sona erinceye kadar ya da bunun dışında WKG uyarınca yasal 

yükümlülüklerimizi yerine getirinceye kadar veya ölçüt teşkil eden garanti, güvence, zaman aşımı veya 

diğer yasal muhafaza süreleri veya bilgilerin kanıt olarak gerekli olacağı olası anlaşmazlıklar 

sonlanıncaya kadar tarafımızdan saklanır. 
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1.6 Politik karar vericiler ve ilgili temsilcileri 

Ekonomi odası yasası 1998 (“WKG”) uyarınca görevlerimizi yerine getirme kapsamında, özellikle ilgilerin 

temsilciliği açısından ve tarafımızdan organize edilen etkinlikler ile bağlantılı olarak politik karar verici, 

bir bakanlık personeli, bir ülke yönetimi çalışanı veya diğer bir görevli olarak veya işçilerin, tüketicilerin 

veya şirketlerin temsilcisi olarak (örn. İşçi sendikası veya sendikacı olarak), hakkınızdaki kişisel 

bilgilerinizi işleme alıyoruz. 

 

Bu bölümde 1.6 kişisel bazlı bilgilerinizi nasıl işleme aldığımıza dair sizi bilgilendiriyoruz. Buna ek olarak 

aşağıda yer alan 2 ve 3 bölümlerinde uluslararası veri transferleri ve kişisel bilgilerinizi işleme alınması 

ile bağlantılı haklarınız hakkında bilgi edinebilirsiniz. 

1.6.1 İşlenmiş veri kategorileri ve veri işleme amaçları 

Ek 6’da yer alan bilgilerinizi (“Sizin bilgileriniz”) aşağıdaki amaçlar doğrultusunda işleme alıyoruz: 

 

 WKG kapsamında görevlerimizi yerine getirmek, özellikle üyelerimizin çıkarlarını temsil etmek ve 

kolektif sözleşmelerin görüşmelerinde ve imzalanmasında bir uzman kuruluş tarafından kişisel 

bilgilerinizin işleme alınmasında; 

 Etkinliklere davet etme ve düzenleme; 

 Bültenimizin aynı zamanda bilgi ve yayınların gönderiminde. 

 

Bilgileriniz tarafımıza ya doğrudan sizin tarafınızdan sunulur (özellikle E-Posta veya diğer iletişim araçları 

üzerinden iletişim ile) veya bu bilgileri örneğin organizasyon süreçleri ile bağlantılı faaliyetlerimizde 

kendimiz topluyoruz. 

 

Tarafınızdan verileri talep ettiğimiz durumlarda bu tamamen gönüllü sunum temeline dayalıdır. Bilgileri 

tarafımıza iletmediğinizde örneğin bültenimizin gönderilmesi gibi çeşitli süreçlerde gecikmeler 

yaşanabilir veya bunlar mümkün olmayabilir. Bilgilerinizin sunulması bazı durumlarda yükümlülük 

içerdiğinde bu husus hakkında ayrıca bilgilendirilirsiniz. 

1.6.2 İşleme alımın yasal ilkeleri 

Bilgilerinizi aşağıdaki ilkeler bazında işleme alıyoruz: 

 

 Özellikle WKG kurallarına tabi olduğumuz yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi gerekliliği, bu 

Veri koruma temel yönetmeliği Mad. 6 Par. 1 c uyarınca; 

 DSGVO Mad 6 Par. 1 f uyarınca meşru haklı ilgimiz bilgilendirme faaliyetlerimizi verimli yapıda 

uygulayabilmemize dayanmaktadır; 

 İstisnai durumlarda: Bilgilerinizin işleme alınmasına dair onayınız (DSGVO Mad 6 Par 1 a veya 

Mad 9 Par 2 a). 

1.6.3 Kişisel bilgilerinizin aktarımı 

Bunun belirtilen amaçlar doğrultusunda gerekli olduğu sürece bilgileriniz aşağıdaki alıcılara aktarılır: 

 

 Ticari ekonomi organizasyonlarına; 

 Diğer ilgililer (Araştırma, ekonomi ve kooperasyon birlikleri dahil); 

 WKO Inhouse GmbH ve 
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 Harici IT-Hizmet sunucuları. 

1.6.4 Saklama süresi 

Bilgileriniz, temelde mesleki faaliyetiniz süresince ya da bunun dışında WKG uyarınca yasal 

yükümlülüklerimizi yerine getirinceye kadar veya ölçüt teşkil eden garanti, güvence, zaman aşımı veya 

diğer yasal muhafaza süreleri veya bilgilerin kanıt olarak gerekli olacağı olası anlaşmazlıklar 

sonlanıncaya kadar tarafımızdan saklanır. 

 

1.7 Web sayfamızın kullanımı 

Web sayfamızı ziyaret ettiğinizde bu ziyaretiniz ile bağlantılı olarak kişisel bilgilerinizi işleme alıyoruz. 

 

Bu bölümde 1.7 kişisel bazlı bilgilerinizi nasıl işleme aldığımıza dair sizi bilgilendiriyoruz. Buna ek olarak 

aşağıda yer alan 2 ve 3 bölümlerinde uluslararası veri transferleri ve kişisel bilgilerinizi işleme alınması 

ile bağlantılı haklarınız hakkında bilgi edinebilirsiniz. 

1.7.1 İşlenmiş veri kategorileri ve veri işleme amaçları 

Bu Web sayfasını ziyaretiniz kapsamında aşağıdaki kişisel bilgileriniz tarafınızdan otomatik toplanır: 

 

 Web sayfamızda bir sayfayı görüntülediğiniz tarih ve saat; 

 IP-Adresi; 

 Web tarayıcınızın adı, lisanı ve versiyonu; 

 Bu Web sayfasını ziyaret etmeden önce görüntülediğiniz Web sayfası (URL); 

 Belirli çerezler (bakınız bölüm 1.7.5 altta)  

 Onay (istenilen dosyaların adı) 

 Kullanılan işletim sistemi 

 Ekran çözünürlüğü 

 Javascript-etkinleştirme 

 Renk derinliği 

 

Buna ek olarak Web sayfamızda belirli hizmetleri sunabilmemiz için örneğin adınız ve E-posta adresini 

gibi kişisel bilgilerinizin girilmesi talep edilecektir. 

 

Web sayfamızda girmenizi rica ettiğimiz her türlü bilgiyi gerçekten girmek yükümlülüğünüz 

bulunmamaktadır. Ancak bunu gerçekleştirmediğinizde Web sayfasının tüm fonksiyonlarını 

kullanabilmeniz mümkün olmayacaktır. 

 

Bilgilerinizi aşağıdaki amaçlar doğrultusunda işleme alıyoruz: 

 

 Web sayfasını hizmetinize sunmak ve bu Web sayfasını iyileştirmek ve geliştirmek için; 

 Kullanım istatistikleri oluşturabilmek için; 

 Web sayfamıza saldırıları algılamak, önlemek ve araştırabilmek için 

1.7.2 İşleme alımın yasal ilkeleri 

Kişisel bilgilerinizi aşağıdaki ilkeler bazında işleme alıyoruz: 
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 Özellikle Ekonomi odası yasası 1998 (“WKG”) kurallarına tabi olduğumuz yasal yükümlülüklerin 

yerine getirilmesi gerekliliği, bu Veri koruma temel yönetmeliği (“DSGVO”) Mad. 6 Par. 1 c 

uyarınca uygulanır aynı zamanda 

 Web sayfamızı kullanımı kolay yapılandırabilmek ve Web sayfamızı saldırılara karşı koruyabilmek 

için DSGVO Mad 6 Par 1 f uyarınca meşru haklarımız doğrultusunda 

1.7.3 Kişisel bilgilerinizin aktarımı 

Bunun belirtilen amaçlar doğrultusunda gerekli olduğu sürece kişisel bilgileriniz aşağıdaki alıcılara 

aktarılır: 

 

 WKO Inhouse GmbH; 

 Harici IT-Hizmet sunucuları 

1.7.4 Saklama süresi 

Bilgilerinizi temelde üç aylık bir süre boyunca saklıyoruz. Daha uzun süre saklama sadece Web sayfamıza 

yönelik belirlenen saldırıları araştırmak için gerekli olduğunda ve bunun dışında ölçüt zaman aşımı 

sürelerinin, yasal saklama sürelerinin veya verilerin kanıt olarak gerekli olduğu yasal anlaşmazlıkların 

sona ermesine kadar saklanır. Bunun haricinde bilgilerinizi hesabınız mevcut olduğu sürece kullanıcı 

hesabınızın hazırlanması ya da WKO kullanıcı yönetimi için saklıyoruz. 

1.7.5 Çerezler 

Web sayfamızda çerezler kullanılmaktadır. Bir çerez, web sayfası ziyaretinizde bilgisayarınıza kaydedilen 

küçük bir dosyadır. Çerezler temelde kullanıcılara bir Web sayfasında ek fonksiyonları sunabilmek için 

kullanılır. Örneğin bir Web sayfasında navigasyon için, sayfadan ayrıldığınızda Web sayfasını kullanmaya 

devam etmek ve/veya Web sayfasını tekrar ziyaret ettiğinizde tercihlerinizi ve ayarlarınızı kaydetmek için 

kullanılabilirler. Çerezler, bilgisayarınızdaki verilere erişemez, bunları okuyamaz veya değiştiremez. 

 

Web sayfamızdaki çerezlerin geneli oturum çerezleridir. Web sayfamızdan ayrıldığınızda otomatik 

silinirler. Kalıcı çerezler bunları tarayıcınızdan manuel silinceye kadar bilgisayarınızda kalır. Kalıcı 

çerezleri Web sayfamızı tekrar ziyaret ettiğinizde sizi tanıyabilmek için kullanıyoruz. 

 

Bilgisayarınızdaki çerezleri kontrol etmek için tarayıcı ayarlarınızı Web sayfası çerez kaydetmek 

istediğinde bilgilendireceğiniz şekilde seçebilirsiniz. Bilgisayarınıza kaydedildiğinde çerezlerinizi bloke 

edebilir veya silebilirsiniz. Bu adımları nasıl uygulayabileceğiniz hakkında daha fazla bilgi edinmek 

istediğinizde tarayıcınızda “Yardım” fonksiyonunu kullanmanızı rica ederiz. Mümkün olan en kullanımı 

kolay kullanımı sağlayabilmek için çerezlerin kaydını daha kolay yönetebileceğiniz bir “Çerez yönetim 

aracı” ekliyoruz. Çerezlerin bloke edilmesinin veya silinmesinin çevrimiçi deneyimlerinizi etkileyeceğini 

ve bu Web sayfasını eksiksiz kullanmanızı engelleyeceğini dikkate almanızı rica ederiz. 

 

Bu Web sayfasında pasif semboller (=ikonlar) yardımıyla sosyal medya hizmetleri kullanılmaktadır. İlgili 

sosyal ağa otomatik veri aktarımı sağlayan aktif eklentiler aksine bu ikonlar ile sörf uygulaması 

üzerinden ilgili sosyal ağa (örneğin Facebook, Twitter) herhangi bir veri aktarımı gerçekleşmez. 

 

Paylaş fonksiyonunu kullanmak istediğinizde bağlantılı sosyal medya ikonunu içeren bir ekran açılır. 

Ekranın açılması veri transferini gerçekleştirmez. Bu sembole tıkladığınızda kişisel hesabınızda 
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paylaşmak istediğiniz bilgi aktarılır. İlgili sosyal ağa giriş yaparak ilgili sosyal medyanın tarafınızdan bilgi 

toplamasına karar verebilirsiniz. Hangi somut bilgilerin bu işlem sırasında toplanacağı ilgili sosyal 

medyanın veri koruma kurallarına bağlıdır. 

 

Web sayfamız Google tarafından işletilen YouTube sayfasının eklentilerini kullanmaktadır. Sayfaların 

işletmecisi YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, ABD’dir. YouTube eklentisi ile donatılan 

sayfalarımızdan birini ziyaret ettiğinizde video oynatımını başlattığınızda YouTube sunucularına bir 

bağlantı oluşturulur. Bu işlem sırasında YouTube sunucularına hangi sayfamızı ziyaret ettiğiniz bildirilir. 

 

YouTube hesabınıza giriş yaptığınızda YouTube sunucusuna dolaşım hareketinizi doğrudan kişisel 

profilinize atamasına imkan sunarsınız. Bunu YouTube hesabınızdan çıkış yaparak önleyebilirsiniz. 

Kullanıcı bilgilerini yönetime yönelik ek bilgileri YouTube gizlilik politikası altında bulabilirsiniz: 

https://www.google.de/intl/de/policies/privacy 

 

Bu Web sayfasını Google LLC’nin Google Maps ürününü kullanmaktadır. Bu Web sayfasını kullanarak 

Google LLC tarafından toplanan verilerin toplanmasına, işlenmesine ve temsilcileri veya üçüncü kişilerin 

kullanımını kabul etmiş olursunuz. 

 

Google Maps kullanım koşullarını „Google Maps kullanım koşulları” altında bulabilirsiniz 

https://www.google.com/intl/de_de/help/terms_maps.html. 

1.7.6 Web izleme 

Bu siteyi ziyaret ederken toplanan verilerden bazıları web sitemizin kullanımının istatistiksel 

değerlendirmesi için kullanılmış ve istatistiksel servis sağlayıcımız olan Webtrekk GmbH’ya iletilmiştir. 

 

Bu Web sayfası ziyareti kapsamında her Web sayfasına bağlanan bir piksel tarafından aşağıdaki bilgiler 

toplanır: 

 

 Onay (istenilen dosyaların adı) 

 Tarayıcı tipi/ Versiyonu (Örn.: Internet Explorer 11.0) 

 Tarayıcı lisanı (Örn.: İngilizce) 

 Kullanılan işletim sistemi (Örn.: Windows Vista) 

 Tarayıcı penceresinin iç çözünürlüğü 

 Ekran çözünürlüğü 

 Javascript-etkinleştirme 

 Java Açık/Kapalı 

 Çerezler Açık/Kapalı 

 Renk derinliği 

 Referans-URL (önceki ziyaret edilen sayfa) 

 IP Adresi - hemen silinir 

 Erişim saati 

 Tıklamalar 

 

Web sayfamız Google Analytics Web analiz hizmetlerini kullanmaktadır, bu hizmet Google LLC, 1600 

Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA (“Google”) tarafından sunulur. Google Analytics, bu 

Web sayfasını nasıl kullandığınızı analiz etmemize yardımcı olacak çerezler kullanır.  

https://www.google.de/intl/de/policies/privacy
https://www.google.com/intl/de_de/help/terms_maps.html
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Bu Web sayfasını kullanma hakkında bu çerez tarafından elde edilen bilgiler (IP adresiniz ve 

görüntülenen Web sayfasının URL’si aynı zamanda Web sayfası bilgileri dahil) ABD’deki Google 

sunucularına aktarılır ve burada saklanır. Google Analytics ile toplanan verilerinizi saklamıyoruz. 

Web sayfamız Google Analytics tarafından sunulan IP anonimleştirme olanaklarını kullanır. Google, IP 

adresinizi aldığı anda IP adresiniz Google tarafından kısaltılır/anonimleştirilir. Bizim talimatımız altında 

Google bu bilgileri Web sayfasını kullanımınızı değerlendirmek, Web sayfası etkinlikleri hakkında rapor 

düzenleme ve Web sayfası kullanımı ve Internet kullanımı ile bağlantılı hizmetleri tarafımıza sunmak 

üzere kullanacaktır. Google Analytics kapsamında tarayıcınızdan alınan IP adresi Google tarafından başka 

bilgilerle birlikte sunulmayacaktır. 

Google Analytics tarafından bu Web sayfasından bilgilerin toplanmasını “Çerez yönetim aracımız” (Sayfa 

sonunda ”Çerez ayarları” linki) üzerinden engelleyebilirsiniz (Bir Opt-Out çerezi aranır, bu, bu Web 

sayfasını ziyaretinizde başka bilgilerin toplanmasını önler). 

Google kullanım koşullarına ve Google gizlilik politikasına yönelik ayrıntılı bilgileri 

http://www.google.com/analytics/terms/de.html ya da https://www.google.at/intl/at/policies/ adresi 

altında bulabilirsiniz. 

 

 

2 Uluslararası veri aktarımları 

Yukarıda belirtilen alıcılardan bazıları Avusturya dışında olabilir veya kişisel bilgilerinizi buradan işleme 

alabilir. Diğer ülkelerde veri koruma seviyesi duruma göre Avusturya koşullarına denk olmayabilir. 

Ancak, kişisel verilerinizi yalnızca, AB Komisyonunun yeterli düzeyde veri koruması olduğunu 

belirledikleri ülkelere aktarıyor ya da tüm alıcıların yeterli düzeyde veri koruması sağladığından emin 

olmak için gerekli önlemleri alıyoruz. Bunun için standart sözleşme koşulları (2010/87/EC ve/veya 

2004/915/EC) uyguluyoruz. İmzalanan anlaşmalar talep üzerinde gerektiğinde görüntülenebilir (bakınız 

Madde 4 altta). 

 

 

3 Kişisel bazlı bilgiler ile bağlantılı haklarınız 

Geçerli yasalar doğrultusunda (kullanıcı hakları koşulları altında) (i) hangi kişisel bilgileri tarafınızdan 

topladığımızı denetleme ve bunlardan birer kopya elde etme (ii), tamamlanmasına onay verme veya yanlış 

veya yasalara uygun olmayan bilgileri sildirme, tarafımızda talep etme (iii), kişisel bilgilerin işlenmesini 

sınırlama (iv), belirli koşullar altında kişisel bilgilerin kullanımına itiraz etme veya bunların işleme 

alınması için öncesinde verilen onayı iptal etme, bu tarz bir itirazın itiraz anına kadar bilgilerin 

aktarımının kullanımını etkilemez (v), kişisel bilgilerinizin aktarıldığı üçüncü şahısların kimliğini talep 

etme (vi), ve veri koruma görevlisine şikayet sunma (vii) hakkına sahipsiniz. 

 

 

4 İletişim bilgilerimiz 

Kişisel bilgilerinizin işleme alınması ile ilgili veya herhangi bir hususta bilgi edinmek istediğinizde ek 7’de 

belirtilen iletişim bilgilerimizi kullanmanızı rica ederiz. 

  

http://www.google.com/analytics/terms/de.html
https://www.google.at/intl/at/policies/
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Ek 1: Üyelerin, çalışanlarının ve organ yöneticilerinin işleme alınan kişisel 

bilgileri 
 

Üyeler (eski üyeler dahil) 
 Üye numarası 

 Üyelik bilgileri (örn. Üyelik başlangıcı, meslek gruplarına düzenleme) 

 Ad 

 Hitap/Cinsiyet 

 Şirketin tanımı ve ilgili şirketin adı 

 Meslek tanımı 

 Vatandaşlık 

 Adresler 

 Telefon ve faks numarası, E-Posta adresi ve modern iletişim araçları ile elde edilen adres için 

gerekli diğer bilgiler 

 Ticaret kaydının ve diğer doğrulama bilgileri 

 Şirket bilgileri, özellikle WKG § 70 Mad 3 uyarınca bildirilen bilgiler 

 Firma kayıt bilgileri 

 Ödüller 

 Yayınlanan yatırım bilgileri 

 Belge, kayıt harçları ve hesaplama temeli dahil özel hizmetlere dair bilgiler 

 Doğum tarihi 

 Şirket adresi (Firma rehberi kaydı yoksa) 

 Banka kodu 

 İhtar bilgileri 

 Oda seçimlerine dair bilgiler (örn. Son başvuru tarihleri, uygunluk, adaylık, seçim önerileri) 

 Üye ile iletişim bilgileri 

 Bölümlerin gönüllü destek ödemelerinin üyelere veya onların yetkililerine (örneğin, gelir, başvuru 

nedenleri, hizmet bilgileri, banka bilgileri) verilmesine dair yönetim bilgileri 

 Vergi numarası 

 İletişim dili 

 Etkinlikler, toplantılar ve eğitim teklifleri ile bağlantılı bilgiler (örn. Katılımcı listesi) 

 Anlaşma ve toplantı protokolleri aynı zamanda kolektif sözleşme görüşmeleri ile bağlantılı 

bilgiler 

 Teşvik araştırmaları ile işleme alınan bilgiler 

 Giderlerin hesaplanması ve düzenlenmesi ile ilgili bilgiler  

 Firma kimliği 

 Resmi yönetim GLN 

 WkoeNumarası 

 Oda+Üyelik numarası 

 Teknik amaçlar için dahili ID 

 

Organ yöneticisi 
 Ad 

 Hitap/Cinsiyet 

 Şirketin tanımı ve ilgili yasal yetkili adı 

 Vatandaşlık 

 Adres 
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 Telefon ve faks numarası, E-Posta adresi ve modern iletişim araçları ile elde edilen adres için 

gerekli diğer bilgiler 

 Ticaret kaydının ve diğer doğrulama bilgileri 

 İlgili kişinin bir yönetici olarak atanıp atanmadığını kontrol etmek için girişimci olarak ilgili kişiye 

ilişkin veriler 

 Doğum tarihi 

 Şirket yönetim bilgileri (örn. §§ 26-28 GewO uyarınca uygulama koşullarını araştırma, § 373a ff 

GewO uyarınca kabul, Şirketteki konumu, Temsil yetkisi tarihi ve kapsamı) 

 Ödüller 

 İletişim dili 

 Organ yönetimi ile iletişim bilgileri 

 Etkinlikler, toplantılar ve eğitim teklifleri ile bağlantılı bilgiler (örn. Katılımcı listesi) 

 Anlaşma ve toplantı protokolleri aynı zamanda kolektif sözleşme görüşmeleri ile bağlantılı 

bilgiler 

 Firma kimliği 

 Resmi yönetim GLN 

 WkoeNumarası 

 Oda+Üyelik numarası 

 Teknik amaçlar için dahili ID 

 

Üyelerin çalışanları 
 Ad 

 Hitap/Cinsiyet 

 İlgili kuruluşun firma tanımı 

 Üyenin organizasyondaki fonksiyonu ve görevi 

 Telefon ve faks numarası, E-Posta adresi ve modern iletişim araçları ile elde edilen adres için 

gerekli diğer bilgiler 

 İletişim dili 

 Çalışan ile iletişim ek bilgileri 

 Firma kimliği 

 Resmi yönetim GLN 

 WkoeNumarası 

 Oda+Üyelik numarası 

 Teknik amaçlar için dahili ID 

 Doğum tarihi 

 Vatandaşlık 

 İkamet adresi 

 

 

Ek 2: Sanayi kuruluşları yetkilileri ve çalışanları tarafından işlenen kişisel 

veriler 
 

Ticari ekonomi organizasyonlarının yetkilileri (eski yetkililer dahil) 
 Düzen numarası 

 Üyelik bilgileri (örn. Üyelik numarası, üyelik başlangıcı, meslek gruplarına düzenleme) 

 Ad 

 Hitap/Cinsiyet 

 Şirketin tanımı ve ilgili yasal yetkili adı 
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 Vatandaşlık 

 Adresler 

 Telefon ve faks numarası, E-Posta adresi ve modern iletişim araçları ile elde edilen adres için 

gerekli diğer bilgiler  

 Ticaret kaydının ve diğer doğrulama bilgileri 

 Şirket bilgileri, özellikle WKG § 70 Mad 3 uyarınca bildirilen bilgiler 

 Firma kayıt bilgileri 

 Ödüller 

 Sosyal sigorta bilgileri, yetkili olarak önemli olduğu sürece 

 WKG § 53 uyarınca fonksiyon kaybı bilgileri 

 Gelir bilgileri 

 Doğum tarihi 

 Banka kodu 

 İhtar bilgileri 

 Seçim hakkına dair bilgiler, özellikle WKG §§ 73 uyarınca iflas nedeniyle hariç tutulma 

 Yetkili ile iletişim bilgileri 

 Fonksiyon bilgileri 

 Öz geçmiş bilgileri (Yetkili olarak) 

 Kapsam tazminatları 

 Seçmen grubu kimliği 

 Vergi numarası 

 İletişim dili 

 Toplantılara ve etkinliklere katılım verileri (ör. Katılımcı listeleri) 

 Uzman organizasyonların önerilerinin ve hesaplamalarının onaylanması ve yönetimi 

 Anlaşma ve toplantı protokolleri aynı zamanda kolektif sözleşme görüşmeleri ile bağlantılı 

bilgiler 

 Firma kimliği 

 Resmi yönetim GLN 

 WkoeNumarası 

 Oda+Üyelik numarası 

 Teknik amaçlar için dahili ID 

 Fotoğraf 

 

Ticari ekonomi organizasyonlarının çalışanları 
 Ad 

 Hitap/Cinsiyet 

 Ticari ekonomi organizasyonunun tanımı 

 Ticari ekonomik organizasyondaki fonksiyonu ve görevi 

 Telefon ve faks numarası, E-Posta adresi ve modern iletişim araçları ile elde edilen adres için 

gerekli diğer bilgiler 

 İletişim dili 

 Çalışan ile iletişim ek bilgileri 

 Teknik amaçlar için dahili ID 

 Fotoğraf 

 

 

Ek 3: Stajyerlerin ve uzman ve yetenek sınavlarına katılanların işlenen 

kişisel bilgileri 
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 Ad 

 Hitap/Cinsiyet 

 Adres 

 Telefon ve faks numarası, E-Posta adresi ve modern iletişim araçları ile elde edilen adres için 

gerekli diğer bilgiler 

 Sosyal sigorta bilgileri (sadece işleme alınmasına dair yasal yükümlülükler olduğunda, örn. 

Sosyal sigorta kurumu ile hesaplama amaçları) 

 Doğum tarihi ve yeri 

 Vatandaşlık 

 İkamet adresi 

 Meslek bilgileri (örn. Stajyer numarası, uzmanlık alanı) 

 İnternet maliyeti tutarı (Stajyerler için) 

 Eğitim bilgileri (örn. Stajyer sözleşme bilgileri, sınav bilgileri, bitirilen okullar vs.) 

 Yasal temsilci bilgileri (örn. Adı, adresi, iletişim bilgileri vs.) 

 Staj yeri işletmesi bilgileri (Stajyerler için) 

 Staj yeri teklifi (stajyerler için) 

 Üniversite, öğrenci ve eğitim rehberleri 

 

 

Ek 4: Kurucuların, ilgililerin ve muhabirlerin işleme alınan kişisel bilgileri 
 

Kurucu ve ilgililer 
 Düzen numarası 

 Ad 

 Hitap/Cinsiyet 

 Görevi 

 Vatandaşlık 

 Adresler 

 Telefon ve faks numarası, E-Posta adresi ve modern iletişim araçları ile elde edilen adres için 

gerekli diğer bilgiler 

 Ödüller 

 Doğum tarihi 

 Şirket adresi (Firma rehberi kaydı yoksa) 

 Banka kodu 

 İhtar bilgileri 

 Kurucu ve ilgili ile iletişim bilgileri 

 İletişim dili 

 Teşvik araştırmaları ile işleme alınan bilgiler 

 Etkinlikler, toplantılar ve eğitim teklifleri ile bağlantılı bilgiler (örn. Katılımcı listesi ve toplantı 

protokolleri) 

 Teknik amaçlar için dahili ID 

 Temsil bilgileri (örn. Bülten evet/hayır) 

 Video kayıt bilgileri, ilgili kişi WKO binasında bulunduğu sürece 

 Kurs katılım verileri, ilgili olduğunda (örn. Sınav bilgileri, eğitim bilgileri) 

 Etkinlikler kapsamında çekilen fotoğraflar 

 

Muhabirler 
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 Ad 

 Hitap/Cinsiyet 

 Telefon ve faks numarası, E-Posta adresi ve modern iletişim araçları ile elde edilen adres için 

gerekli diğer bilgiler 

 Medyaya aidiyet 

 Yazışma trafiği ve diğer iletişim bilgileri (örn. davetiyeler ,katılım onayı/reddi) 

 İletişim dili 

 Toplantılara ve basın konferansına katılım notları  

 Muhabirler tarafından açıklanan bilgiler 

 Teknik amaçlar için dahili ID 

 Video kayıt bilgileri, ilgili kişi WKO binasında bulunduğu sürece 

 Etkinlikler kapsamında çekilen fotoğraflar 

 

 

Ek 5: Hizmet sunucuların ve alıcıların, çalışanlarının ve organ 

yöneticilerinin işleme alınan kişisel bilgileri 
 

Hizmet sunucu ve alıcı 
 Düzen numarası 

 Adı ya da tanımı 

 Hitap/Cinsiyet 

 Ekonomi odası aidiyeti 

 Üye numarası (Ekonomi odasına aidiyette) 

 Adres 

 Telefon ve faks numarası, E-Posta adresi ve modern iletişim teknikleri ile elde edilen adres için 

gerekli diğer bilgiler (örn. E-Posta adresi) 

 Doğum tarihi 

 Firma kayıt bilgileri 

 Kredi bilgileri 

 Bloke simgesi (örn. İletişim blokajı, hesaplama blokajı, muhasebe blokajı, ödeme blokajı) 

 Belirli bir hizmet alıcının veya sunucu kategorisine atama (bölgesel atama dahil, vs.) 

 Vergi numarası ve Intrastat kodu gibi resmi istatistik amaçlı kod numaraları 

 Teslimat ve hizmet konusu  

 Hizmet sunucunun kalifikasyonu (örn. Eğitmenlerin pedagojik deneyimi, hangi kurslara katıldığı) 

 Referanslar/diğer iş verenler 

 İkramiye, provizyon bilgileri ve benzeri 

 Hizmet alıcısında veya sunucusunda teslimat veya hizmet süreci için iletişim kurulacak kişi 

 Hizmet sunumuna katkıda bulunan üçüncü kişilerin katkı türü dahil bilgileri 

 Teslimat ve hizmet koşulları  

 Teslimatı veya hizmeti garantilemek ve finanse etmek için veriler 

 Vergi yükümlülüğü ve vergi hesaplama bilgileri 

 Finans ve ödeme koşulları 

 Banka kodu 

 Kredi kartı numaraları ve kuruluşları 

 Kredi yönetimi bilgileri (örn. Kredi limiti, alternatif limit) 

 İlgili kişilerin ödeme yaklaşım bilgileri 

 Uyarı bilgileri/Dava bilgileri 

 Hesap ve dekont bilgileri 
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 Hizmete özgü kapsamlar ve gelirler 

 Özel muhasebe kayıt süreçleri (örn. Tek değer doğrulama, alternatif istemler, ödeme, banka 

teminatı) 

 Hizmet alıcısına hesaplamada gerekli hizmet kayıt bilgileri 

 İletişim dilleri, diğer anlaşmalar ve veri alışverişi anahtarı 

 Hizmet alıcısı veya sunucusu ile diğer iletişim bilgileri 

 

Çalışan ve organ yöneticisi 
 Düzen numarası 

 Ad 

 Hitap/Cinsiyet 

 Yetkili hizmet alıcısı veya sunucusu  

 Hizmet alıcısında veya sunucusunda ilgililerin görevi 

 Telefon ve faks numarası, E-Posta adresi ve modern iletişim teknikleri ile elde edilen adres için 

gerekli diğer bilgiler (örn. E-Posta adresi) 

 İletişim dili 

 Temsil yetkisi kapsamı 

 Çalışan/Organ yöneticisi tarafından işleme alınan işlemler 

 Çalışan/Organ yöneticisi ile iletişim ek bilgileri 

 

 

Ek 6: Politik karar vericilerin ve ilgili temsilcilerinin işleme alınan kişisel 

bilgileri  
 Düzen numarası 

 Ad 

 Hitap/Cinsiyet 

 Telefon ve faks numarası, E-Posta adresi ve modern iletişim araçları ile elde edilen adres için 

gerekli diğer bilgiler 

 Uygulanan görev 

 Politik konum/Parti 

 Organizasyona bağlı yetki 

 Toplantılara katılım  

 Görüşme protokolleri 

 İlgili ile iletişim ek bilgileri 

 Politik kararlara ve politik süreçlere etkiye yönelik bilgiler  

 Kolektif yasal temellerin iş hukuku standartlarını oluşturmada etki bilgileri  

 İlgili kişi tarafından açıklanan bilgiler (örn. röportajlar) 

 Teknik amaçlar için dahili ID 

 

 

Ek 7: Veri koruma görevlisi iletişim bilgileri 
 

Wirtschaftskammer Österreich 

Ing. Florian Kössler 

Wiedner Hauptstraße 63 

1045 Wien 

dsb@wko.at 

mailto:dsb@wko.at

