Manchester Üniversitesi Gizlilik Bildirimi
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Manchester Üniversitesinde Araştırma
Manchester Üniversitesi olarak hem faydalı olmasını hem de yüksek öğrenimi zenginleştirmesini
sağlamak üzere en yüksek standartlarda doğruluğu amaçlayan araştırmalar gerçekleştiriyoruz.
Üniversite Tüzüğümüzde de belirtildiği üzere, araştırma sonuçlarımız kamu yararınadır.
Araştırmanın doğruluğuna yönelik kararlılığımızın bir parçası olarak, Genel Veri Koruma
Yönetmeliğine (GDPR), 2018 Birleşik Krallık Veri Koruma Yasasına (DPA) ve sağlık ile bakım
araştırması durumunda Birleşik Krallık Sağlık ve Sosyal Bakım Araştırmalarına Yönelik Çerçeve
Politikasına uymaktayız.
Bize sunmuş olduğunuz, başka kuruluşlardan almış olduğumuz ve iş birliği yaptığımız diğer kuruluşlar
ile paylaştığımız (örneğin diğer Üniversiteler veya araştırma fonu sağlayıcılarımız) kişisel bilgilerinizin
gizliliğine ve hassasiyetine saygı göstereceğimizi taahhüt ederiz.
Size bilgilerinizi nasıl
kullanacağımızı, nasıl güvende tutacağımızı ve kimlerle paylaşacağımızı bildireceğiz. Kişisel
bilgilerinizi güvende tutacağımızı ve kabul etmediğiniz müddetçe herhangi bir amaçla sizinle
iletişime geçmek için kullanmayacağımızı taahhüt ederiz.
Araştırma, GDPR uyarınca özel bir statüye sahiptir. Personelimiz ve lisansüstü araştırma
öğrencilerimiz (Felsefe alanında doktora veya yüksek lisans öğrenimi gören öğrenciler) tarafından
gerçekleştirilen araştırma, bilgiyi paylaşmak amacıyla yayınlanan bu bilgilere yapılan orijinal bir katkı
olarak tanımlanmaktadır.
Araştırma projeleri, öğrenim programlarının gereksinimlerini karşılamak amacıyla lisans ve
öğrenmeye dayalı lisansüstü (Sanat / Bilim vb. alanında yüksek lisans) öğrencileri tarafından da
gerçekleştirilebilir. Bu projeler bilgiye orijinal bir katkıda bulunmayı amaçlamasa veya genellikle
yayınlanmasa dahi, öğrencilerin eğitimi için önemlidir ve bu nedenle araştırma tanımımıza dâhil
edilmişlerdir.
Araştırma çalışmaları için genellikle Veri Denetçisiyiz. Bu, kişisel verilerinizin nasıl oluşturulduğuna,
toplandığına, kullanıldığına, paylaşıldığına, arşivlendiğine ve silindiğine (işlendiğine) bizim karar
vereceğimiz anlamına gelmektedir. Bunu yaparken, sadece proje için gerekli olan ve izin verdiğiniz
bilgileri topladığımızdan emin olacağız. Bilgileriniz hakkında başka herhangi bir kuruluş bir karar
alırsa, bu durumu size sunduğumuz katılımcı bilgi formunda açık bir şekilde belirteceğiz.
Bir projede birden fazla kuruluş birlikte çalıştığında, belirli bir proje için iki veya daha fazla Veri
Denetçisi olabilir. Böyle bir durumda kuruluşlar, sorumluluklarını belirten bir sözleşme yapacaktır ve
bu sözleşmenin detayları, size sunduğumuz Katılımcı Bilgi Formunda açık bir şekilde belirtilecektir.

Hakkınızdaki bilgiler
"Kişisel veriler", sizi tanımlayabileceğimiz herhangi bir bilgi anlamına gelmektedir. Adınız,
cinsiyetiniz, doğum tarihiniz, adresiniz / posta kodunuz veya görüşleriniz ya da fikirleriniz gibi diğer
bilgileri içerebilir. Ayrıca, adınız silinmiş olsa da (alıntılar veya sosyal medya paylaşımları gibi)
kimliğinizi tespit etmeyi mümkün kılan bilgiler de içerebilir.
Sadece yürütülen belirli bir araştırma projesi için uygun ve gerekli olan kişisel bilgileri toplayacağız.
Hakkınızda toplayacağımız bu belirli bilgiler, size araştırma ekibi tarafından verilen Katılımcı Bilgi
Formunda listelenecektir.
Hakkınızda "hassas" olarak değerlendirilecek bazı bilgileri işleyebiliriz ve bunlar, "özel kategori"
kişisel veriler olarak adlandırılmaktadır. Bu verilere etnik kökeniniz, cinsel yöneliminiz, cinsiyet
kimliğiniz, dini inançlarınız ve sağlığınız veya geçmişteki cezai hükümleriniz gibi bilgiler dâhildir, fakat
bunlarla sınırlı değildir. Bu tür kişisel veriler, Üniversitenin yürürlükte olmasını sağlayacağı, paylaşım
ile ilgili ek korumalar gerektirmektedir.
Kişisel bilgilerinizi kullanırken haklarınızı ve özgürlüklerinizi korumaya yardımcı olması amacıyla
Genel Veri Koruma Yönetmeliği (GDPR) uyarınca özel tedbirler almamız gerekmektedir ve bu
tedbirler şunlardır:

-

Personelimize ve öğrencilerimize bilgilerinizi nasıl güvenli şekilde toplayıp
kullanacaklarını açıklayan politikalar ve prosedürler.
Personelimize ve öğrencilerimize verilerin korunmasının önemini ve verilerinizin nasıl
korunacağını öğreten eğitimler.
Bilgilerinizin güvenli ve emniyetli şekilde saklanmasını sağlayan güvenlik standartları
ve teknik önlemler.
Kişisel verileri içeren tüm araştırma projeleri, Üniversite politikalarına ve prosedürlerine
uyumlu şekilde bir araştırma etik kurulu tarafından incelenir ve onaylanır.
Üniversite ile ilişkili olmayan şirketlerle veya kişilerle yapılan sözleşmeler, bilgilerinizin
korunması için tarafların her birinin sorumluluklarını belirlemek üzere gizlilik
maddelerine sahiptir.
Gizliliğinizin, bir birey olarak haklarınızın veya özgürlüklerinizin etkilenmemesini sağlamak
amacıyla yüksek riskli projelerde veri koruma etki değerlendirmeleri gerçekleştirmekteyiz.
Avrupa dışındaki iş ortaklarından faydalanmamız halinde, yeterli veri koruma
yasalarına sahip olduklarından veya ABD'deki gizlilik kalkanı gibi gizlilik ve güvenlik
programlarının bir parçası olduklarından emin olacağız.

Yukarıdaki Üniversite tedbirlerine ek olarak GDPR ve DPA da, kişisel bilgilerinizle araştırma yaparken
aşağıdaki standartları karşılamamızı zorunlu kılmaktadır:
(a) Araştırma, herhangi birine zarar vermeyecek veya herhangi birini
endişelendirmeyecektir (ör. fiziksel zarar, maddi kayıp veya psikolojik acı).
(b) Yapılan işlem bir araştırma etik kurulu tarafından onaylanan tıbbi bir araştırma için
olmadığı müddetçe araştırma, bir kişi ile ilişkili bir şey yapmak veya bir karar vermek
amacıyla yapılmaz.

(c) Veri Denetçisi, teknik ve kurumsal tedbirler uygular (ör. uygun personel eğitimi ve
güvenlik tedbirleri).
(d) Özel kategori verileri işleniyorsa, özellikle bu hassas bilgilerin araştırma hedeflerini
karşılamak için gerektiğinden emin olmak amacıyla ek kamu yararı testine tabi
tutulmalıdır.

Yasal Kısım
Veri koruma yasası, hakkınızdaki kişisel verileri işlemek ve kullanmak için geçerli bir yasal nedenimiz
olmasını zorunlu kılar. Buna sıklıkla "yasal dayanak" adı verilmektedir. Genel Veri Koruma
Yönetmeliği (GDPR), hakkınızdaki bilgileri işlemek için temel aldığımız yasal dayanak hakkında size
açık olmamızı zorunlu kılmaktadır.
Araştırma için yasal dayanak, "Kamu yararına gerçekleştirilen bir görevin yerine getirilmesi veya
denetçiye verilen resmi bir yetkinin uygulanması hususunda işleme faaliyeti gereklidir" maddesidir
(Genel Veri Koruma Yönetmeliği - GDPR Madde 6):
Hassas bilgiler için yasal dayanak, "Kamu yararına arşivleme amaçları, bilimsel veya tarihi araştırma
amaçları veya istatistiksel amaçlar için işleme faaliyeti gereklidir... hedeflenen amaçla orantılı
olacaktır, veri koruma hakkının özüne saygı duyacaktır ve veri sahibinin temel haklarını ve
çıkarlarını korumak amacıyla uygun ve belirli tedbirleri sağlayacaktır" maddesidir. (Genel Veri
Koruma Yönetmeliği -GDPR Madde 9).
Araştırma cezai hükümleri içerdiğinde, 2018 Veri Koruma Yasasının 1. Tablosunda listelenen ve
özel tedbirleri gerektiren yasal dayanak yürürlüğe girer.
İzin gibi farklı bir yasal dayanağı temel almamız gerektiğinde, bu durum size verilen Katılımcı Bilgi
Formunda listelenecektir. Klinik deneyler veya tıbbi çalışmalarda, örneğin, aşağıdaki dayanaktan
faydalanabiliriz:
"Birlik veya Üye Devlet yasası temelinde veya bir sağlık görevlisi ile yapılan sözleşme
uyarınca ve koşul ve tedbirlere tabi olarak önleyici veya mesleki tıp amaçları, çalışanın
çalışma kapasitesinin değerlendirilmesi, tıbbi tanı, sağlık veya sosyal bakımın ya da
tedavinin sunulması veya sağlık veya sosyal bakım sistemleri ve hizmetlerinin yönetimi için
işleme faaliyeti gereklidir".
Aynı araştırma konularında diğer analizler veya gelecekteki projeler gibi ek araştırma amaçları
için de kişisel bilgilerinizi kullanabiliriz. Bu, ikincil kullanım veya amaç olarak bilinmektedir.
Böyle bir durumda size, Katılımcı Bilgi Formunda açıklama yapılacaktır ve bilgilerinizin, üzerinizde
doğrudan bir etkisi (örneğin zarar veya endişe) olabilecek veya hakkınızda kararlar verilmesine yol
açabilecek şekilde kullanılmamasını sağlayacağız.

Bilgilerinizin paylaşılması
Kişisel bilgileriniz her zaman gizli tutulacaktır ve araştırmacılardan, verilerinizi anonimleştirmeleri,
takma adla gizlemeleri (adınız gibi kimliğinizi ortaya çıkaracak herhangi bir bilgiyi kaldırarak
benzersiz bir kod veya anahtarla değiştirmeleri) veya en kısa sürede silmeleri istenecektir. Ancak
bazı durumlarda, araştırmanın amaçlarına ulaşmak için gerekli olduğundan bilgilerinizi
anonimleştirmek mümkün olmayabilir. Sizin için böyle bir durum söz konusuysa, Katılımcı Bilgi
Formunda bilgilendirileceksiniz.
Kişisel bilgilerinizin yanı sıra anonimleştirilmiş herhangi bir bilgi, projenin yürütülmesi için sadece
araştırma ekibinin üyeleri ile paylaşılacaktır. Ekip üyelerinin tüm Avrupa Birliği ülkelerinin yanı sıra
Norveç, İzlanda ve Lihtenştayn'ı içeren Avrupa Ekonomik Alanı dışındaki herhangi biri ile bilgilerinizi
paylaşması gerektiğinde, Katılımcı Bilgi Formunda bilgilerinizin kimlerle ve neden paylaşılacağı size
açıklanacaktır.
Bazen, araştırma verilerini paylaşmak için kullanılan Dropbox for Business gibi adımıza b i r görevi
gerçekleştiren üçüncü tarafların sunduğu ürünleri veya hizmetleri kullanabiliriz. Bu üçüncü taraflar
veri işleyicileri olarak bilinmektedir ve bu üçüncü tarafları kullandığımızda, bilgilerinizin güvenle
saklanmasını sağlamak için sözleşme yapmaktayız. Bu, her zaman bilgilerinize eriştikleri anlamına
gelmemektedir, fakat eriştiklerinde bu durum Katılımcı Bilgi Formunda özetlenecektir. Veri
Denetçisi olarak araştırma boyunca bilgilerinizi güvende tutmaktan sorumlu olmaya her zaman
devam edeceğiz.
Kişisel bilgilerinizi yalnızca araştırma amaçlarını gerçekleştirmek için gerekli süre boyunca
saklayacağız. Ancak bazı kişisel bilgiler (imzalı izin kayıtları dâhil), kurum dışı fon sağlayıcıları veya
politikalarımız ve prosedürlerimiz tarafından gerekli minimum süre boyunca saklanacaktır. Bu
bilgileri ne kadar süre boyunca saklayacağımız hakkında daha fazla bilgiye saklama takvimimizden
ulaşabilirsiniz.Katılımcı Bilgi Formunda, kişisel bilgilerinizin ne kadar süre boyunca ve hangi amaçla
saklanacağı belirtilecektir.
Bazı araştırma projeleri için anonimleştirilmiş veya takma adla gizlenmiş bilgileriniz, proje sona
erdikten sonra da saklanacak, diğer araştırmacılarla paylaşmak veya gelecekteki araştırmada
kullanmak amacıyla bir veri deposunda / çevrim içi arşivde tutulacaktır. Araştırmacılar bilgilerinizi
bu şekilde projeden sonra saklamak istediğinde, Katılımcı Bilgi Formunda bu konuda size açıklama
yapılacaktır.
Araştırma depolarını kullanırken araştırmacıların, kimliği açığa çıkarabilecek veya hassas olan
destekleyici veya altta yatan verileri sıklıkla yüklemeleri gerekebilir. Depolar, bilgilere sadece
yetkili kişilerin erişebilmesini sağlayan teknik kontrollere sahiptir.

Haklarınız
Yasa gereği, hakkınızda tuttuğumuz kişisel bilgilerinize ilişkin haklarınız bulunmaktadır. Bu haklar
şunları içerir:
Bilgileri görmek / bir kopyasını almak;
Hatalı herhangi bir bilgiyi düzeltmek;
Herhangi bir bilgiyi sildirmek;
Bilgi işleme faaliyetimizi sınırlamak veya bu faaliyetimiz hakkındaki endişelerinizi dile
getirmek;
Bilgilerinizi taşımak ("taşınabilirlik").
Bu haklar yalnızca bilgileriniz anonimleştirilmeden önce kullanılabilir, çünkü anonimleştirme
işleminden sonra size özel bilgileri artık tespit edemeyiz. Araştırmayı engellemesi veya geciktirmesi
halinde bazen haklarınız sınırlandırılabilir. Böyle bir durumda bilgilendirileceksiniz ve durumu Bilgi
Genel Sekreterliğine şikâyet etme hakkına sahip olacaksınız.
Kişisel bilgilerinizin nasıl kullanıldığı ile ilgili sorularınız olması veya haklarınızdan herhangi birini
kullanmak istemeniz halinde, lütfen Üniversitenin veri koruma İnternet sayfalarına başvurun.
Daha fazla desteğe ihtiyacınız olması halinde, lütfen Üniversitenin Veri Koruma Yetkilisi olan Alex
Daybank (dataprotection@manchester.ac.uk) ile iletişime geçin veya bize yazın:
The Data Protection
Officer
Information Governance Office, Christie
Building University of Manchester,
Oxford Road Manchester M13 9PL
Bilgilerinizin yönetilme şeklinden veya bizden aldığınız yanıttan memnun değilseniz, Wycliffe House,
Water Lane, Wilmslow, SK9 5AF (https://ico.org.uk/) adresindeki Bilgi Genel Sekreterliği Ofisine
şikâyette bulunma hakkına sahipsiniz.

