
İTALYA VE SCHENGEN BÖLGESİNE GİRİŞ VİZESİ VERİLMESİNE YÖNELİK 

KİŞİSEL VERİLERİN KULLANIMI İLE İLGİLİ GERÇEK KİŞİLERİN KORUNMASI 

HAKKINDA BİLGİ NOTU 

 

(Verilerin Korunması Hakkında 2016/679 sayılı Genel AB Yönetmeliği, madde 13) 

 

 

İtalya ve Schengen Bölgesine giriş vizesi verilmesine yönelik talep edilen kişisel verilerin 

kullanımı, gerçek kişilerin temel hak ve özgürlüklerinin korunmasını sağlayan meşruluk, 

dürüstlük ve şeffaflık prensipleri üzerine kuruludur.  

 

Bu bağlamda aşağıda verilen bilgiler önem arz etmektedir: 

 

1. Verilerin kullanımının sorumluluğu İtalya Cumhuriyeti Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği 

Bakanlığı (MAECI) adına hareket eden İstanbul İtalya Başkonsolosluğu’ye aittir (Tomtom Kaptan 

sokak no:5 Boğazkesen caddesi, Tophane, Beyoğlu 34433; tel: 00902122431024 / 

00902122431025; PEC: con.istanbul@cert.esteri.it)  

 

2. Herhangi bir soru veya sorun halinde ilgili kişi MAECI’nin Kişisel Verilerin Korunması 

Sorumlusu (RDP) ile temasa geçebilir. (Posta adresi: Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanlığı, 

Piazzale della Farnesina 1, 00135 Roma, telefon 0039 06 36911-santral- e-mail: rdp@esteri.it, 

pec:rpd@cert.esteri.it).  

 

3. Talep edilen kişisel veriler, vize alması gereken ve Avrupa Birliği’ne üye olmayan bir ülke 

vatandaşının İtalya ve Schengen bölgesine giriş için yaptığı vize talebini değerlendirmek için 

gereklidir. 

 

4. İstenen bilgilerin verilmesi vize talebinin değerlendirilmesi için mecburidir ve bu bilgilerin 

verilmemesi, vize talebinin alınmamasına yol açar.  

 

5. Kişisel verilerin kullanımı manüel veya bilgisayar ortamında yetkili personel tarafından 

gerçekleştirilecektir. Veriler Visa Information System (VIS) diye adlandırılan ve Avrupa 

Parlamentosu’nun 767/2008 sayılı AB Yönetmeliği ve 9 Temmuz 2008 tarihli Konseyce 

kurulmuş bir veri bankasına girilecektir.   

  

6. “Schengen” bölgesi mevzuatı gereğince (ve özellikle Avrupa Birliği’nin vize ile ilgili 

hususlarını düzenleyen 13 Temmuz 2009 tarih ve 810/2009 sayılı AB Yönetmeliği uyarınca) 

veriler yetkili italyan güvenlik birimlerine ve AB ile diğer ülke yetkililerine iletilecektir.  

 

7. VIS sistemi yönetmeliğinde de belirtildiği üzere, veriler azami beş yıllık bir süre için saklanır.  

 

8. İlgili kişi kendi kişisel verilerine erişim isteyebilir ve bunların değiştirilmesini talep edebilir. 

Yürürlükteki mevzuatın belirlediği sınırlar içinde ve vize talebi üzerinde oluşturacağı olası 

sonuçlar bir kenara, kişi, verilerin silinmesini, verilerin kullanımının engellenmesini veya sınırlı 

bir şekilde kullanımını talep edebilir.  Bu durumda ilgili talebini İstanbul İtalya 

Başkonsolosluğu’ye iletmeli ve MAECI’nin kişisel verilerin korunmasından sorumlu yetkiliyi 

haberdar etmelidir.  

 

9. Kişi, haklarının ihlal edildiğini düşünüyorsa, MAECI’nin kişisel verilerin korunmasından 

sorumlu yetkiliye şikayette bulunabilir. Alternatif olarak, kişisel verilerin korunmasından sorumlu 

Garantöre (Piazza di Monte Citorio 121, 00186 Roma, tel. 0039 06 696771 (santral), e-mail: 

garante@gpdp.it , pec: protocollo@pec.gpdp.it) başvurabilir.  



Aşağıda imzası bulunan _______________ doğumlu _______________________  (adı) 

_______________________ (soyadı), 2016/679 sayılı Bilgilerin Korunması Hakkında Genel 

Yönetmelik (AB) uyarınca vize işlemleri ile ilgili şahsi bilgilerin korunması amaçlı bilgilendirmeyi 

okuduğunu beyan eder. 

(Yer) ___________________ 

(Tarih) ____________________ 

(İmza) ________________________________________ 

 

 

 

 

I undersigned, (name and surname) ____________________________________________ born on  

_________________, declare that I have read and understood the information about the visa-related 

data and privacy protection, in accordance with  the General Data Protection Regulation (EU) 

2016/679.  

 

(Place) _______________ 

(Date) ________________           

 

                                                                          (Signature) ________________________________ 




