
 

 

   

ELSA Veri Koruma Evrakı 

İstemeden Gebe Kalan Kadınların Deneyimleri ve Yaşam 
Durumları – 

Veri Koruma Beyanı  
 

Aşağıda, "İstemeden Gebe Kalan Kadınların Deneyimleri ve Yaşam Durumları" araştırması için yasal 
olarak sunmamız gereken bilgileri ve veri korumayla ilgili sorularınızın yanıtlarını bulabilirsiniz. 

 

Araştırmanın amacı 

Sizinle toplumsal bir araştırma amacıyla anket yapıyoruz. İstenmeyen gebelikler nadir görülmez. 
Gebeliklerin sadece yaklaşık %70'i planlıdır. İstemeden gebe kalan kadınlar, doğum yapmak veya kürtaj 
olmak gibi büyük etkileri olan bir kararı hemen ve hızlı bir şekilde vermek zorunda kalırlar. Yanıtlarınız 
sayesinde istenmeyen gebeliğin ne gibi yükler getirdiğinin, kadınlara ne gibi desteklerin sunulduğunun ve 
nerelerde daha fazla desteğe ihtiyaç duyulduğunun açıklığa kavuşturulması hedeflenmektedir. 

 
Görevlendiren kurum ve uygulama 

Araştırmadan ve dolayısıyla verilerinizin işlenmesinden, birkaç üniversite ve araştırma enstitüsünden 
oluşan bir araştırma birliğinin başı olarak Leipziger Str, 123, D-36037 Fulda adresinde mukim 
Hochschule Fulda ve Landsberger Str. 285, D-80687 Münih adresinde mukim Kantar GmbH 
sorumludur. Hochschule Fulda İstemeden Gebe Kalan Kadınların Deneyimleri ve Yaşam Durumları 
araştırması kapsamında veri toplamak üzere Kantar GmbH'nin bir iş alanı olan Kantar Public anket 
enstitüsünü görevlendirmiştir. 

Anketi uygulamak üzere Hochschule Fulda, araştırma birliği ve Kantar, örn. BT altyapısının sağlanması, 
ankete katılanlara yönelik bir telefonla yardım hattının kurulması ve veri toplama ile veri tamamlama gibi 
hizmetler sunan hizmet sağlayıcılarla ("sipariş işleyiciler" olarak adlandırılır) birlikte çalışır. GVKY md. 28 
uyarınca gerekli veri koruma anlaşmaları yapılmıştır. Buna göre hizmet sağlayıcılar talimatlara sıkı sıkıya 
bağlı olarak çalışır. Münferit hizmet sağlayıcılar verileri Avrupa Ekonomik Alanı dışında işlerse, Avrupa 
Genel Veri Koruma Yönetmeliği tarafından öngörülen koruma düzeyini sağlamak için gerekli garantileri 
alırız. 

Çevrimiçi görüşmede kendi verdiğiniz bilgilere ek olarak başka veriler de (örn. davet yazısının gönderildiği 
tarih, anket süresi ve çevrimiçi katılım kapsamında yapılan görüşmenin tarihi ve saati) saklanır. Araştırma 
süresince anket verileri ayrıca küçük ölçekli bölgesel verilerle tamamlanır. 

Anketin sonuçları yalnızca anonimleştirilmiş biçimde sunulur. Sonuçlardan yola çıkarak bilgileri kimin 
sağladığını belirlemek mümkün değildir, yani kimliğinize ilişkin herhangi bir bağlantı kurulamaz.  

 
Seçim ve gönüllülük 

İstemeden gebe kalan kadınların deneyimleri ve yaşam durumlarına ilişkin ankete katılmak üzere rastgele 
seçilmiş bulunmaktasınız. Kamu yararına olan bu araştırmanın gerçekleştirilmesi için sizinle ilgili bilgiler 
(ad, adres, yaş, cinsiyet ve vatandaşlık(lar)), bir grup bilgilendirmesi kapsamında belediyenizin Nüfus 
Dairesi veya kayıt hukukuna ilişkin konularla bağlantılı olarak belediye tarafından görevlendirilen yerel 
hizmet sağlayıcısı tarafından Federal Kayıt Kanunu (BMG) md. 46 dayanak alınarak tarafımıza iletilmiştir. 

GVKY md. 6 (1) f (toplumsal araştırmalarda temsili bir çalışma yürütmeye yönelik meşru menfaat) 
temelinde irtibat kurulur. 

 
Ankete katılımınız tamamen isteğe bağlıdır.  

Ankete katılmamanız veya anketi yarıda kesmeniz sizin için herhangi bir dezavantaj teşkil etmez. 
Katılırsanız, onayınızı daha sonra da geri çekebilirsiniz. Alınan maddi ödenek bir ödeme değildir, aksine 
bu önemli araştırmaya verdiğiniz destek için teşekkür mahiyetindedir. Bunun dolayısıyla herhangi bir 
yükümlülük altına girmezsiniz. 
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Kişisel verilerin kullanımı ve saklanması 

Hochschule Fulda ve Kantar, başta AB Genel Veri Koruma Yönetmeliği (GVKY) ve Federal Veri Koruma 
Yasası (BDSG) olmak üzere geçerli veri koruma yönetmeliklerine uygun olarak çalışır. Kantar ayrıca 
Deutscher Markt- und Sozialforschungsinstitute e.V. (Alman Pazar ve Toplum Araştırmaları Enstitüsü - 
ADM) çalışma grubunun bir üyesidir ve onun davranış kurallarına tabidir. Hochschule Fulda ve Kantar, 
adınızı ve adresinizi başka üçüncü şahıslara (ilgili hizmet sağlayıcılar dışında) iletmez. 

Çevrimiçi görüşmede verdiğiniz bilgiler, adınızdan ve adresinizden ayrı olarak saklanır. Sadece kalite 
kontrolleri ve olası müteakip anketler için sizinle tekrar irtibata geçilebilir; bu durumda sadece bu 
kapsamda gerekli olan bilgiler bir araya getirilir. 

Adınızı ve adresinizi yalnızca tüm test ve kalite güvence adımları tamamlanana kadar (tahminen Aralık 
2022) saklarız. Bu andan itibaren toplanan anket verileri artık sizin kimliğinizle ilişkilendirilemez. Bu, vergi 
ve ticaret hukuku nedenlerinden ötürü belgelerin (örn. ödenen para tutarları için) daha uzun süre 
saklanması gerektiğinde de geçerlidir. 

 

Haklarınız 

Hochschule Fulda ve Kantar bünyesinde saklanan ad ve adres bilgileri silinene kadar kişisel verilerinizle 
ilgili şu hakları talep edebilirsiniz: 

 Bilgi edinme hakkı  İşlemenin kısıtlanması hakkı 

 Düzeltme hakkı  Veri taşınabilirliği hakkı 

 İtiraz hakkı  Silme hakkı 

 

Katılmak veya sizinle artık irtibat kurulmasını istemiyorsanız, verilerinizin işlenmesine itiraz edebilirsiniz. 
Ayrıca bir veri koruma denetim makamına şikayette bulunma hakkına da sahipsiniz. Önceden veri koruma 
görevlisiyle irtibata geçmenizi öneririz. Veri koruma hakkında daha fazla bilgiyi http://elsa-
studie.de/datenschutz adresinde bulabilirsiniz. 

 

İrtibat 

Veri korumayla ilgili tüm soru veya talepleriniz için başvurabileceğiniz yer: 

 

 
Kantar GmbH 
Veri Koruma Görevlileri 
Landsberger Straße 284 
D-80687 Münih 
 
E-posta: datenschutz@kantar.com 
Tel.: (+49) 89 5600 1176 
 

 
Hochschule Fulda 
Veri Koruma Görevlileri 
Leipziger Str. 123 
D-36037 Fulda 
 
E-posta: datenschutz@hs-fulda.de 
Tel.: (+49) 661 9640-1051 
 

 
Organizasyonel nedenlerden ötürü sorularınız için öncelikle mümkünse e-posta ile Kantar veri koruma 
birimine (datenschutz@kantar.com) başvurmanızı rica ediyoruz. Kantar gerekirse sorularınızı 
Hochschule Fulda'ya iletecektir. 

 

İşbirliğiniz ve araştırmamıza duyduğunuz güven için teşekkür ederiz!  
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