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Balu und Du mentorluk programındaki fotoğraf ve video kayıtları için veri 
koruma bilgileri 

1. Sorumlu kişi 

Verilerinizin işlenmesinden sorumlu Balu und Du lokasyon tedarikçisi ile birlikte Balu und Du 
e.V. şirketi (bundan böyle "biz" olarak anılacaktır). Balu und Du e.V.'nin iletişim bilgileri 
aşağıdaki şekildedir: Balu und Du e.V. | Office | Georgstraße 7| 50676 Köln | Almanya | E-
posta: info@balu-und-du.de | www.balu-und-du.de. Balu und Du lokasyonunuza ait sponsor 
iletişim bilgilerini www.balu-und-du.de/standorte adresindeki web sitemizde bulabilirsiniz. Veri 
koruma hakkında sorularınız varsa, Balu und Du e.V. ve Balu und Du lokasyonunuzla 
istediğiniz zaman iletişime geçebilirsiniz. 

2. Amaç ve yasal dayanak 

İşlemenin amacı, fotoğraf ve film görüntülerinin yayınlanması için verilen izne uygun olarak 
fotoğraf ve film görüntülerinin yayınlanmasıdır. Burada yasal dayanağı, GDPR (Genel Veri 
Koruma Yönetmeliği) Madde 6 paragraf 1 fıkra 1 bent a ile verilen izin oluşturur.  

3. Verilerinizin ifşası 

Kişisel verileriniz sadece uygun bir yasal dayanak olması halinde mutabık olunan yayının 
haricinde üçüncü taraflara aktarılacaktır. Bunlar, örneğin, hizmet sağlayıcıların GDPR 28. 
Madde uyarınca yetkilendirilmiş veri işleme kapsamında bizi desteklediği durumlardır. 

4. Saklama süresi 

Verileriniz, kayıtlar sizin tarafınızdan kullanıldığı veya siz izninizi iptal etmediğiniz sürece 
saklanacaktır. 

5. Haklarınız 

Tarafımızca toplanan kişisel verilerinizle ilgili olarak aşağıdaki haklara sahipsiniz: 

• Bilgi edinme hakkı 
• Düzeltme veya silme hakkı 
• İşlemenin kısıtlanması hakkı 
• İşlemeye itiraz etme hakkı 
• Veri taşınabilirliği hakkı. 
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Kişisel verilerinizin işlenmesini çıkarların dengelenmesine dayandırdığımız sürece (Madde 6 
paragraf. 1 fıkra 1 bent f) GDPR), verilerin işlenmesine itiraz edebilirsiniz. Böyle bir itirazda 
bulunurken, sizden kişisel verilerinizin neden bizim işlediğimiz gibi işlenmemesi gerektiğini 
açıklamanızı isteriz. İtirazınızın haklı olması durumunda, durumu gözden geçirecek, ya veri 
işlemeyi durduracak ya da uyarlayacak ya da veri işlemeye devam etmemizi sağlayan zorlayıcı 
meşru gerekçelerimizi size sunacağız. Elbette, kişisel verilerinizin reklam amacıyla işlenmesine 
istediğiniz zaman itiraz edebilirsiniz. İtirazınızı madde 1'de belirtilen iletişim bilgilerini 
kullanarak bize bildirebilirsiniz. 

Ayrıca, kişisel verilerinizi işlememiz hakkında bir yetkili veri koruma denetim makamına 
şikayette bulunma hakkına da sahipsiniz. Buna veri işleyiciden sorumlu veri koruma denetim 
kurumu da dahildir: Aşağı Saksonya Eyaleti Veri Korumasından Sorumlu Eyalet Temsilcisi, 
Prinzenstraße 5, 30159 Hanover, Almanya, telefon: +49 (0)511 / 120 45 00, E-posta: 
poststelle@lfd.niedersachsen.de. 

6. Karşılıklı sorumluluk hakkında bilgi 

Ortak sorumluluktan doğan yükümlülükleri Balu und Du e.V. ile Balu und Du lokasyonları 
arasında imzalanan bir sözleşme çerçevesinde yazılı olarak belirledik: 

• Varılan anlaşmaya göre, Balu und Du, verileri toplarken GDPR Madde 13 ve Madde 14 uyarınca veri 
sahibi olarak size zorunlu bilgileri sağlamak ve ortak sorumluluk sözleşmesinin temel bölümlerini 
(GDPR Madde 26 (2)) sunmakla yükümlüdür. 

• Taleplerin ve veri sahibi haklarının işlenmesi (GDPR Madde 15 - 22) ve GDPR Madde 15 - 22 
uyarınca bir talebe yanıt olarak alınan veya alınmayan önlemler hakkında veri sahiplerinin 
bilgilendirilmesi konusunda, ilgili talebi alan sözleşme ortağı yükümlüdür. 

• Son olarak, anlaşma kapsamında her bir sözleşme tarafı kişisel veri ihlali durumunda veri sahiplerini 
bilgilendirmekten (GDPR Madde 34), veri işleyicileri görevlendirmek ve denetlemekten (GDPR 
Madde 28) ve kişisel veri ihlallerini yetkili denetim makamına bildirmekten (GDPR Madde 33) 
sorumludur. 

• Hem Balu und Du lokasyonları hem de Balu und Du e.V. teknik ve organizasyonel önlemleri 
tanımlamakla (GDPR Madde 32) ve veri işleme faaliyetlerinin bir kaydını tutmakla (GDPR Madde 30) 
yükümlüdür. 

GDPR Madde 13, Madde 14 ve Madde 15'ten kaynaklanan haklarınızı, şirket içi ilişkide ortak 
sorumluluk sözleşmesinde tanımlanan sorumluluk alanlarına bakılmaksızın, kendi takdirinize 
bağlı olarak Balu und Du lokasyonları ve Balu und Du e.V.'ye karşı kullanabilirsiniz. 

 

 




