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1. İnfaz makamlarında veri işlemesi konusunda kim sorumludur ve kime 
başvurabilirsiniz? 

Kişisel verilerinizin işlenmesi konusunda, kişisel verilerin işlenmesinin amaçları ve 
araçları hakkında karar veren ilgili infaz makamı sorumludur. Bu bilgilendirme 
sayfasının sahibi olan infaz makamının iletişim bilgileri aşağıdadır: 

Essen ceza infaz kurumu, Krawehlstraße 59, 45130 Essen 

Bunun dışında, kişisel verilerinizin bizim tarafımızca işlenmesi ve bu konu ile ilgili 
haklarınız ile bağlantılı olan sorularınız için resmi veri koruma görevlisine 
başvurabilirsiniz. Veri koruma görevlisine sorumlu infaz makamı yönetimi ile aynı 
iletişim bilgileri üzerinden ulaşabilirsiniz. Onun şahsına hitaben yazabilmek için adres 
alanına ek olarak “veri koruma görevlisine iletilmek üzere” yazılmalıdır. Alternatif olarak 
aşağıdaki adrese bir e-posta gönderebilirsiniz: datenschutz@jva-essen.nrw.de. 

Veri koruma görevlisi sadece veri gizliliği ile ilgili sorular için yetkilidir. Kendisi, size 
talebinizin içeriği konusunda bilgi vermek veya hukuksal danışmanlık yapmak 
konusunda yetkili değildir. 

2. İnfaz makamı verilerinizi hangi yasal temel ve hangi amaçlar ile işlemektedir? 

Verileriniz sadece, eğer bunun için bir yasal dayanak varsa veya işlemeye açıkça onay 
verdiyseniz işlenir. 

Verilerinizin ceza infazı amaçları ile (AB) 2016/680 direktifinin madde 1 paragraf 1’e 
istinaden işlenmesini Nordrhein-Westfalen ceza infazında kişisel verilerin korunması 
yasası (Justizvollzugsdatenschutzgesetz Nordrhein-Westfalen- JVollzDSG NRW) 
düzenlemektedir, bunu www.recht.nrw.de üzerinden görebilirsiniz. Bir ceza 
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kovuşturması, ceza infazı veya tehlike önlenmesine yaramayan işlemenin yasal temeli 
JVollzDSG NRW yanı sıra, Nordrhein-Westfalen veri gizliliği yasasının tamamlandığı 
veri güvenliği temel düzenlemesi (DS-GVO) olabilir. 

İnfaz makamı kişisel verilerinizi sadece, bunun infaz amaçları için gerekli olması 
durumunda işler. Ceza infaz kurumları kurumuna giriş veya mahkum ziyaretlerinin 
hazırlanması ve yerine getirilmesi sırasında kimlik tespiti nedeni ile veri işlemesi örnek 
olarak buna dahildir. 

Verileriniz, ilgili veri işlemesi için yasal bir dayanak olması durumunda, başka infaz 
amaçları için de işlenebilir. İnfaz dışı amaçlar için belirli bir kapsamda izin verilen amaç 
değişiklikleri hakkındaki bir listeyi madde 12 paragraf 2 No 1 - 4 JVollzDSG NRW’de 
bulabilirsiniz. 

3. İnfaz makamında veri işlemesinin hangi türleri ile karşılaşabilirsiniz? 

İnfaz makamı, buradaki tesiste bulunan bir tutuklu ile olan ilişkiniz nedeniyle, Nordrhein-
Westfalen ceza infaz veri koruma yasasına istinaden özel veri işleme yöntemlerini 
uygulamaya yetkilidir. Ayrıntılar maddeler 20, 22, 24, 25 ve 32 JVollzDSG NRW’ye 
dayanır. 

Güvenlik Sorgusu 
İnfaz makamı, güvenliğin sağlanabilmesi için şahsınız hakkında güvenlikle ilgili bilgiler 
olup olmadığını denetleme hakkına sahiptir. Aşırılıkçı, özellikle şiddet odaklı tutumlar 
veya bu tür organizasyonlar, gruplar veya kişiler ile olan ilişkiler, güvenlikle ilgilidir. Bu 
nedenle ilgili infaz makamı, tekil durumlarda, federal merkezi kayıt kurumu, emniyet 
kurumları ve anayasa koruma dairesinden bilgi isteyebilir (madde 21 JVollzDSG NRW). 

Bir güvenlik sorgusunun gerekçesi, kapsamı ve olası hukuki sonuçları hakkında, bilgi 
alımı gerçekleşmeden bilgilendirilirsiniz. 

İnfaz makamı, hakkınızda kendilerine aktarılan bilgileri tekil olay bakımından 
değerlendirir ve kurum dışı kişi olarak girişinizin engellenmesine veya kısıtlamalarla izin 
verilmesine karar verir. Bir güvenlik sorgusunu reddetmeniz durumunda, bu geçerlidir. 

Gerekli görülen bir güvenlik sorgusu, zamanında sonuçlandırılamazsa infaz kurumuna 
girişe, gerekli olan durumlarda ancak gözetim eşliğinde izin verilir (§ 21 JVollzDSG 
NRW). 

Kimlik tespit işlemi 
İnfaz makamı, infaz yasaları hükümlerinin yanı sıra, 
JVollzDSG NRW madde 22’ye istinaden, yasal yükümlülüklerini yerine getirebilmek için 
kimliğinizi tespit etmeye yetkilidir. Tesise girişiniz, kimlik tespiti için soyadınız, adınız ve 
adresinizi vermeniz ve resmi kimlikler ile ispatlamanız ve şüphelenilmesini gerektirecek 
dayanakların olması halinde, tutukluların değiştirilmesinin önlenebilmesi için gerekmesi 
durumunda parmak, el ve yüze ait biyometrik tespit işlemini kabul etmeniz şartına 
bağlanabilir. 

Video teknolojisinin kullanımı 
İnfaz kurumunun güvenlik ve düzeninin korunması, özellikle kaçış teşebbüsleri ve 
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nesnelerin infaz kurumu arazisine atılmasının önlenebilmesi için infaz kurumunun 
arazisi ve binası, bina içi ve doğrudan çevresi dahil, video teknolojisi ve optik elektronik 
tertibatlarla gözetim altında tutulur (maddeler 24, 25 JVollzDSG NRW). 

Gözetleme ve kontrol önlemlerinden elde edilen bilgilerin işlenmesi 
İnfaz makamı, madde 32 JVollzDSG NRW koşullarına göre gerektiğinde ziyaretlerin 
gözetim veya denetimi, telekomünikasyonun denetimi, yazışmaların görsel kontrolü 
veya denetimi ya da paketlerin içeriklerinin kontrolü sonucunda ortaya çıkan kişisel 
verileri işlemeye yetkilidir. İnfaz makamı örneğin kazanılan bilgileri, tutukluların 
sorgulanmasından sonra tutukluların bakımı için kullanabilir veya olası suçların veya 
idari ihlallerin kovuşturulması için polise iletebilir. 

4. Hassas veriler için özel düzenlemeler var mıdır? 

Özel hassas veriler (JVollzDSG NRW’de “özel nitelikteki kişisel veriler” olarak 
adlandırılır), örneğin dininiz veya biyometrik veriler temel olarak sadece, mutlaka gerekli 
olmaları durumunda toplanır ve işlenir. Bunun anlamı, infaz makamının bu özel verilere 
gerçekten ihtiyaç duyup duymadığının daima özellikle titiz biçimde kontrol edilmesidir. 

5. Verileriniz ne kadar süre ile saklanır? 

Verileriniz gerektiğinde, tutuklu kişisel dosyalarında, giriş kapı defterlerinde, ziyaretçi 
listelerinde ve BT korumalı uzman işlemlerinde toplanır veya kaydedilir. 

Kayıt süresi, JVollzDSG NRW maddeler 42, 43’e göredir. 

Kaydedilen kişisel veriler, işlenmelerine infaz amaçları veya diğer yasal amaçlar için 
artık ihtiyaç duyulmaması durumunda, daha sonra silinir. 

Kaydedilen kişisel verilerin silinmesi söz konusu değilse, örneğin verilerin delil amaçlı 
olarak işlenmeye devam edilmesi gerekiyorsa kaydedilen kişisel verilerin işlenmesi 
kısıtlanır. 

Şahsınız ile ilgili bir güvenlik sorgusu gerçekleştirilmişse buna dair belgeler veya 
elektronik olarak kayıtlı kişisel veriler, daha uzun süre saklanmasına onay vermemiş 
olmanız durumunda, güvenlik sorgusunun sonuçlanmasından sonraki bir yıl içerisinde 
imha edilir. 

6. Hangi haklarınız vardır? 

İlgili tekil durumda yasal koşullar mevcut ise çeşitli haklarınız vardır. Ayrıntılar maddeler 
5, 37’den 40’a, 42’den 44’e JVollzDSG NRW ve veri işlemesi ceza kovuşturması, ceza 
infazı veya tehlikenin savuşturulmasına yaramadığı sürece maddeler 15’ten 18’e, 20 ve 
21 DS-GVO sonucudur. 

Veri ihlallerinde bilgilendirilme hakkı 
Kişisel verileriniz infaz makamları tarafından bilginiz dışında toplanırsa veya toplanma 
amaçları dışında iletilirse, bunların hangi veriler olduğu hakkında bilgilendirilme 
hakkınız vardır. Ancak bir bilgilendirme ancak zaten bu bilgilendirme sayfasında 
adlandırılmamış olan durumlarda gerçekleşir. 
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Bilgi edinme hakkı 
İnfaz makamı tarafından işlenen kişisel verileriniz hakkında bilgi talebinde 
bulunabilirsiniz. Bilgi edinme hakkı muhtemelen üçüncü kişilerin kişisel verilerinin 
korunması veya diğer karşı duran hakları nedeni ile kısıtlanır. Bilgi talebinizde, gerekli 
verilerin derlenmesini kolaylaştırmak için amacınızı netleştirmelisiniz. 

Dosyaların incelenmesi hakkı 
Eğer yasal ilgilerinizin korunması için bir bilgi alınması yeterli olmayacaksa, aksine 
bunun için daha çok inceleme gerekli olacaksa, dosya incelemesi de elde edebilirsiniz. 
Bu hak da muhtemelen üçüncü kişilerin kişisel verilerinin korunması veya diğer karşı 
duran hakları nedeni ile kısıtlanır. 

Silme veya işlemenin sınırlandırılması hakkı 
Kişisel verilerinizin işlenmesi geçersiz ise veya artık geçerli değil ise kişisel verilerinizin 
silinmesini talep edebilirsiniz. Silme hakkınız, sizinle ilgili verilere, yasal 
yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi için halen ihtiyaç duyulup duyulmamasına 
bağlıdır. DS-GVO madde 18, madde 43 JVollzDSG NRW gerekliliklerine istinaden 
kişisel verilerinizin işlenmesinin kısıtlanması hakkınız vardır. 

Düzeltme hakkı 
Sizinle ilgili bilgilerin (artık) doğru olmaması durumunda, bir düzeltme talep edebilirsiniz. 
. Verileriniz tam değilse, bir tamamlama talep edebilirsiniz. 

İtiraz hakkı 
Özel durumunuzdan kaynaklanan nedenlerle her zaman sizinle ilgili verilerin 
işlenmesine itiraz etme hakkınız vardır. Verilerinizin işlenmesine ancak bunun için 
zorlayıcı bir neden varsa devam edilir. Zorlayıcı bir neden özellikle yasal hakların 
iddiası, kullanımı veya savunulmasını sağlayan yasa maddelerinden doğabilir veya bizi 
işlemenin devamına zorlayabilir, örnek olarak yasal saklama yükümlülükleri. 

Veri iletilebilirliği hakkı 
Veri işlemesi, istisnai olarak kamu otoritesinin kullanılması veya cezaevi yönetimine 
aktarılan bir görevin ifası için gerçekleşmediği durumda, sizi ilgilendiren kişisel verilerin, 
veri işlemesi bir onay veya sözleşmeye dayanıyorsa ve otomatik işlemlerle 
gerçekleşiyorsa, size sunulması hakkınız vardır. 

Şikayet etme hakkı 
Kişisel verilerinizin, infaz makamı tarafından işlenmesinin, yasal hükümlere uymadığı 
görüşündeyseniz, yetkili veri koruma denetleme makamına şikayette bulunabilirsiniz. 
. 

Tüm infaz makamları için yetkili veri koruma makamı veri gizliliği ve bilgi serbestliği 
eyalet görevlisidir (LDI). LDI’ye aşağıdaki bilgiler üzerinden ulaşabilirsiniz: 

Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit 
Nordrhein-Westfalen 
Postfach 20 04 44 
40102 Düsseldorf 

Tel.: 0211/38424-0 
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Faks: 0211/38424-10 
E-Posta: poststelle@ldi.nrw.de 
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