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Senterê rizgarkinê rêyia jîayna xweş 
 

Agehi li ser wergirtina pêzanînên nexweșan li 
senterê rizgarkrinê 

 
Nexweşên xweștivî 

 
We agehdar dikîn li ser prosesa wergirtin û 

hilgirtina pêzanîn ü datayên we yên taibet ji layê 
senterê me ve ,maf ü rêpêdanên we li gor vê 

pêvajuyê. 
 
1. Berpirsê hilgirtina pêzanîna 

Kesê berpirs anku yekem aliyê peywendîdar ku 
berpirs ji hilgirtina pêzanînên we di lîsta giştî ya 

parastina pêzanîn ü dataya, bitenê senterê 
rizgarkrinê ye. (DSGVO) 

(gGmbH ) 
Prof. Dr. Karin Weiss (rêveberî) 

Turmstraße 21 
10559 Berlin  

telefon+ :49 (30 )88 43 08 85 
mail@ueberleben.org 

(amaje pêdayi„ZÜ)“ 
 
 

2. Berpirs 
Berpirsê hilgitina pêzanina 

pêzanînan Tu dikarî têkeliyê bi berpirsê parstina 
bikî, bi vî awayî: 

 
Datargus Rechtsanwaltsgesellschaft mbH 

Peyva vekirnê„Datenschutzanfrage Zentrum 
ÜBERLEBEN“ 

10961 Berlin, Brachvogelstr. 1 
Tel.: +49 (30) 577 039 930 

Mail: datenschutz@ueberleben.org-E  postê 
elektunî. 

 
 
3 .wergirtin ü parastina çawaî ü awayên 

pêzanînan ü egr ji hilgirtina wan. 
Parastina pêzanînan proseyeke, merem jê pêgîrî 

kirine bi wê girêbesta çareseryê ya ku hatiye 
imzakirin di navbere we ZÜ 

Ü bi cih anîna şert ü mercêt wê. Ji ber ku bêyî 
an, girêbesta peydakirin ü hilgirtina pêzanin

çareserkirnê serketî ü berhemdar nabit ü nahêt bi 
cih anin. 

 
Em kar dikin ji boy peydakirin ü komkirina van 

pêzaninên aliyê xwarê: 
 

Hevdü naskirin, navê yekê ü yê dawyiê. 
Roja ji dayikbunê 

Rewşa civakî, kar( asta xwêdewariyê ). 
telefonê ü ü edrês ü posta  Edrês ü jimara

elektironî. 
Bima saxlemiyê anku temîn ü jimara wê. 

Pêzaninên civakî 
Başe ger curê penaberyiê bêt diyarkirin. 

Pêzanîn ü datayên jîyanamê. 
Têkelîyên malbatê ü pêzanînên saxlemîya nesaxî, 

çareserkirnê.yên berê ü fehisên kevin ü rêkên  
Pêzanînên we dê êne hilgirtin ji boy ku hün bên 

naskirin wek nesaxên tumarkiri li cem me. 
Ji boy ku bikarin peywendiyê bi wera bikin, ji ber 

egrên careserkirinê. 
Ji boy pêkanîna doseya nesaxi, kü têda dem ü 

reseryên pêşniyar ü encamên fehsê ü rêkên ça
nujdara di çarçuvê grêbestê da cih bigirin ü darijtî 

bin. 
Ji boy bi cih anîna rêkarên çareseryê. 

Ji pêxmetî pêgîrîyê bi tumarkirna pêzanîna ü 
agehdarkirina yasayiê. 

 
Hrewesa ji boy dabînkirina daxwazîyên xizmetkirna 

yên bima saxlemîyê çareserîyê kü ji alîyên kompanî
ve dên peşkeş kirin ü ( nvêsîngehên navxweyî ü 
cîvakî ü nivêsîngehên çavdêrî kirina ciwanan ). 

Bo misuger kirina curê baş. 
Hin caran em radibin bi wergirtin ü hilgirtina 

pêzaninên saxlemîyê kü ji alîyên din ve dên( mina 
).raportên nujdara  
 
 
4 ..binistirên yasayî yên hilgirina pêzanîna 

Li gur binstirên yasayê em pêzanînên kesayetî 
werdigirin ü hildigrin, ew ji li gur ( madeya 9, ji 
birgeya 2, h ü  birgeya 3 )  ji yasaya giştî ji boy 

parastin pêzanînan (DSGVO )li gel pişka 22 ji 
astina pêzanînên fêdralyasaya par  (BDSG )ü 

tayibet bu wan kesên hatine raspardin ku bi erkê 
parastina pêzanînên veşartî rabin. 

 
Her wesa em radibin bi hilgirtina pêzanînên tayibet 
li gur madeya 6 birgeya 1,(c) (b) ü (f) ja ji lîsta giştî a 

oy bi cih anîna girêbesta parastina pêzanînan, ji b
çareserkirina ü pêgîrî kirin bi arasteyên yasayan ü 

parastina berjewendîyên me yên rewa yên girêdayi 
curê pêzanînên taybet ve hene ku çareser dibin li 

gur madeya 9 birgeya 2     ( f )  ji lîsta giştî ji boy 
i boy düvçun u duzgeriyên parastina pêzanînan ü j

yasayî u bervanî kirinê. 
 

Berjewendiya giştî li çawrçêweya madeya 6   (1 ) (a) 
ji boy dozgerîyên yasayî ü berevanî jê kirin. 

 
Eger rezamendîyê bi me bidî dê helgirtina 

pêzanînan lgur (madeya  6  birgeya 1,a yan ji 
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2,a ) ji lîsta giştî  ji boy parastina  madeya 9 birgeya
pêzanîna .DSGVO 

 
5  ..hilgirtin ü parastin ü jêbirina pêzanînên taybet 

Piştî ku pêzaninên we dên wergirtin pași dên 
hilgirtin ü parastin ji alîyê me ve, eger girêbesta 

li  çaresrkirinê bi dawî bêt pêzaninên we yên taybet
cem me dimînin hilgirtî. 

 
Bo demê 10 sala piștî bi dawî hatina çareseriyê, li 

gur ( madeya 630f birgeya 3 BGB ) 
 

Yan ji bo demê 30 sala, eger hind nîșanên diyar kirî 
hebin li dur duzgeriyê jan ji pruseya bedel vekirnê 

wi demî da  bi xwe ve bibint ku misoger bit di
derbaz dibe . ligur              ( madeya 199 birgeya 2 ü 

3 BGB 30). 
 
 
6 .derbazbona pêzanînan bo alîyê din yê sêyem. 

Em radibin bi veguhaztina pêzanînên we yên 
taybet bo alîyên din yê sêyem eger desturê bidin li 

er egerên çareser gur yasayê eger pêwist bit ji b
kirinê, yan ji eger hün bi nivêskî li ser razî bin. 

 
Di be wergirê pêzaninên we yên taybet komelên 

nujdarên bimên saxlemîyê ü ysayê bin. Yan ji 
rêkarên xizmeta kompanîyên bima saxlemîyê, yan 

ji yên  ji                ( nivêsîngehên herêmê bin yan
civakî ü çavdêrî kirina ciwanan bin ) yên ku xercîyên 

çareser kirina li ser wan dimîne. 
 

Ji binstirda ev pêzanîn ü datayên taybet dên 
vediguhaztin, ji hukarên komkirin ü bihêz kirina 
wan xizmetên em pê radibin, ji boy ruhin kirina 

yê ji aliyê nujdaran ve, yan ji pisyarên çareserî
pisyaren di warê bima saxleîyê ve ku eleqedari we 

ne, herweha dibe pêzaninên we bên veguhaztin bo 
nujdarên din bo çareserîya derunî    ( bo nimune 

raportên nujdarî ) di rüdanet yekane da kesê 
pezanînan wek  wergir cihê bawerîyê ye dibe wan

belge bikar bint di çarçuvê pêgîriyê, ji boy 
aşkirakirinên yasayî. 

 
7 .veguhaztina pêzanînên taybet bo welatê 
.sêyem 

Pêzanînên we yên taybet na hên veguhaztin bo 
welatek din. 

 
8 .Mafê te heye li 

Agehdar bi li ser pêzanînên xwe yên taybet ewên 
ku ji aliyê me ve dên hilgirtin, li gur ( madeya 15 ji 
yasa giştî bo parastina pêzanîna ) dîsan mafê teye 

wêneyek kopî kirî bjün ü lêkdayî bixwazî ji 
pêzanînên xwe ku  bi aleta kompiuterê bêt 

20 ji yasa giştî bo parastina xwandin( madeya 
pêzanîna ). 

 
Mafe teye pêzanînên xwe yên taybet sererast bikî ( 

madeya 16 ji yasa giştî bo parastina pêzanîna ) . 
 

Bo jê birina pêzanînên xwe ( madeya 17 ji yasa giștî 
bo parastina pêzanîna ). 

 
na pazanînên Bo rawestandina proseya hilgirti

taybet ( madeya 18 ji yasa giștî bo parastina 
pezanîna ). 

 
Dîsan to dikarî tanê yan ret bikî di warê hilgirtina 

pêzanînên taybet da,         li gur  ( madeya 6 birgeya 
f1 ) ji lîsta giştî bo parastina pêzanîna, yan li gur ( 

f1 ) ji lîsta giştî bo parastina  madeya 6 birgeya   
pêzanîna ü        ( madeya 21 ji yasa giştî bo 

parastina pêzanîna ). Em pêzanînên we hilnagirin 
ger eger ü binemayên ysayî ne bin, ku berjewendî ü 
azadî ü mafên we parastî bin, ya ji wan pêzanîna bi 

ayî ü bergiriyê jê bikin.kar bînin bo rêkarên ys 
 

Eger hilgirtina pêzanînên we yên taybet  ü 
veguhaztina wan bo alîyek din,pêwîstî bi 

Hün dikarin di her demî da  rezamendîya we hebit. 
la bidî ü di pêşerojê da kara bikî. 

 
Bo bi kar anîna mafên xwe, dikarî posta elektronî li 

vî edrêsî bi gerî.ser  "mail@ueberleben.org "yan 

"datenschutz@ueberleben.org "ji bilî kenalên din 
yên peywendîyê 

 
Disan mafê we heye skalayê pêşkeșî serperiștê 

deshelatê bikî li ser proseya hilgirtina pêzanînên 
ê xwe yên taybet ü serpriştê deshlata me ji birêkar

berlinê ye bo parastina pêzanîna ü azadîya 
pêzanînan. 

 
Berliner Beauftragte für Datenschutz und 

Informationsfreiheit 
Maja Smoltczyk 

Friedrichstraße 219 
10969 Berlin 

 
gGmbH BERLEBENZentrum Ü 

 
 

derketin: 25. August 2021 
 
 
 
 


