
 
 

 

Vasıfları Kaydedilecek Olan Kişilere Bilgiler 

Burada, vasıflarını kaydedecek olan sizler için bilgiler bulunmaktadır. Topluma Entegrasyon 

Yasası’nın 6. maddesi uyarınca bilgilerinizi kaydettirme yükümlülüğü ve hakkına sahipsiniz. 

Vasıflarınıza dair bilgileri kaydettirme yükümlülüğüne sahipsiniz. Kaydın eksik olması, 

Norveç’teki eğitim ve işe yönelik size uygun bir rehberliğin hazırlanması ve topluma giriş 

programınızın içeriği konusunda önem teşkil edecektir. Kaydın eksik olması, ayrıca 

Entegrasyon ve Çokkültürlülük Genel Müdürlüğü’nün (IMDI) yerleşiminiz için size uygun bir 

belediye bulma çalışmaları için de önem taşıyabilir.  

Vasıflarınızı Neden Kaydettireceksiniz? 

 

Norveç’te, kişilere eğitim, öğretim ve iş konusunda rehberlik sağlayan birçok resmi daire 

bulunmaktadır. Sizi en iyi şekilde yönlendirebilmeleri için vasıflarınız hakkında bilgiye 

ihtiyaçları vardır.  

Yerleşiminiz devlet yardımıyla sağlanacaksa, size uygun yerleşim belediyesi seçiminde 

IMDI’nin dikkate aldığı hususlardan birisi vasıflarınıza dair bilgilerdir. 

Vasıflarınıza dair bilgiler, daha sonraki aşamalarda size uygun kariyer rehberliği, son 

hedefleriniz ve topluma giriş programınızın içeriğini hazırlamak için kullanılacaktır.  

İşlemin Yasal Dayanağı 

Entegrasyon Yasası’nın 41. maddesi ve Entegrasyon Yönetmeliği’nin 47. maddesi, 

hakkınızdaki bilgilerin işleme alınmasına dair yasal dayanağı oluşturur. 

Kaydın Kapsamı Hakkında Bilgi 

Kayıt esnasında size rehberlik sağlayan kişi, sizin Kompass’a kaydettiğiniz bilgilere ekleme 

yapmak adına ayrı serbest metin alanlarına ayrıntılar yazabilir. Rehber, serbest metin 

alanlarına yalnızca Kompass’ta bulunan maddelere dair ek bilgiler ekleyebilir. 

 

Kompass’a kaydedilen bilgiler: 

- Uyruk, cinsiyet ve yaş 

- Bildiğiniz diller 

- Okul/mezuniyet durumunuz 

- İş tecrübeniz 

- Eğitim ve işle ilgili daha önceden yaptığınız aktiviteler 

- İlgi alanlarınız 

- Eğitim ve iş konusunda emelleriniz 

Kaydettiğiniz bilgilere kim erişebilir? 

Vasıflarınızla ilgili bilgilerinizden Entegrasyon ve Çokkültürlülük Genel Müdürlüğü 

(IMDi) sorumludur. Bilgilerinizi tespit edebilmemiz için, IMDi ayrıca adınızı ve DUF-

numaranızı kaydetmiştir.  

İle bağlı kariyer merkezleri, vasıflarınızla ilgili bilgilere dayanarak size kariyer rehberliği 

sağlayacaktır. Topluma giriş programının hedef grubunda bulunduğunuz zaman, kariyer 



 
 

 

rehberliği alma hakkına ve yükümlülüğüne sahip olacaksınız. Bir kariyer rehberi, hakkınızdaki 

bilgileri, size Norveç’te eğitim ve iş konusunda en iyi şekilde yol göstermek için kullanır. 

Kariyer rehberi, söz konusu rehberliğin sonucunu belediye, IMDi ve Çalışma ve Sosyal 

Hizmetler İdaresi (NAV) ile paylaşacaktır.  

Çalışma ve Sosyal Hizmetler İdaresi (NAV), bilgilerinizi Norveç’teki iş olanakları 

konusunda size yol göstermek için kullanabilir. 

Sığınmacı kampının bulunduğu belediye söz konusu bilgileri, size uygun tam zamanlı bir 

program veya topluma entegrasyonu teşvik edici hizmetler sağlamak için kullanacaktır. 

Yerleşiminiz devlet yardımıyla sağlanacaksa, yerleştirildiğiniz belediye hakkınızdaki 

bilgileri size uygun topluma giriş programı, Norveççe ve toplum bilgisi kursu veya eğitime dair 

başka ilgili hizmetler sunmak için kullanacaktır.  

Bilgiler, belli araştırma ve istatistik amaçlı çalışmalar için kullanılabilir.  

Kişisel Verilerin Korunması Kuralları Uyarınca Hangi Haklara Sahipsiniz? 

Hakkınızda kayıtlı olan bilgileri görme hakkına sahipsiniz. 1 Yanlış olan bilgilerin düzeltilmesi 

veya silinmesini talep edebilirsiniz.2 Hakkınızda kayıtlı olan bilgilerin kullanılmamasını talep 

etme hakkına sahipsiniz, örneğin doğru olmadığını düşünüyorsanız. 3 Bunun için özel 

sebepleriniz varsa, bilgilerinizin işleme alınmasına karşı çıkma hakkına sahipsiniz. 4 

Bilgilerinizin nasıl işlem gördüğüne itiraz etme hakkına sahipsiniz.5 

Bilgilerinizin işleme alınmasına dair haklarınızdan yararlanmak istiyorsanız, IMDi ile e-posta 

yoluyla post@imdi.no adresine veya doğrudan IMDi’nin kişisel verilerin gizliliği ombudsmanı 

ile personvernombud@imdi.no adresine yazarak temas kurmanız rica olunur. Verdiğiniz 

bilgiler, 15 yıla kadar kayıtlı tutulur. 

Haklarınız hakkında daha fazla bilgi için Norveç Veri Koruma Kurumu (Datatilsynet) 

https://www.datatilsynet.no/rettigheter-og-plikter/den-registrertes-rettigheter/, ve IMDi’nin 

kişisel verilerin korunması beyannamesini içeren https://www.imdi.no/om-imdi/personvern/ 

internet sayfalarına bakmanız önerilir.    

 

 
1 Bkz. Kişisel Verilerin Korunması Yönetmeliği 15. Md. 
2 Bkz. Kişisel Verilerin Korunması Yönetmeliği 16. ve 17. Md. 
3 Bkz. Kişisel Verilerin Korunması Yönetmeliği 18. Md. 
4 Bkz. Kişisel Verilerin Korunması Yönetmeliği 21. Md. 
5 Bkz. Kişisel Verilerin Korunması Yönetmeliği 77. Md. 
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