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Privacy Act 1988 (Mahremiyet Yasası ) kişisel bilgilerinizi korur. Kişisel bilgi, kimliğinizi belirleyen veya belirleyebilen
bir bilgi veya görüştür. Bunun kimi örnekleri adınız, adresiniz, telefon numaranız, doğum tarihiniz, sağlık kayıtlarınız,
banka hesabı ayrıntılarınız ve sizin hakkınızdaki görüşlerdir.
12 Mart 2014’te Mahremiyet Yasası’ndaki değişiklikler yürürlüğe girmiştir. Bu değişiklikler, özel sektör kuruluşlarının ve
Avustralya Devlet dairelerinin (bunlara tüzel kişilik denir) hakkınızdaki kişisel bilgileri nasıl ele alacağını belirten yeni bir
takım Australian Privacy Principles’dır (Avustralya Mahremiyet İlkeleri (APPs)). Bunlar ayrıca, kredilerinizle ilgili bilgilerin
nasıl alınabileceğini ve kullanılabileceğini ve mahremiyete ilişkin şikayetlerin ve araştırmaların çözümü için Australian
Information Commissioner (Avustralya Bilgi Komisyonu Başkanlığı (OAIC)) Dairesi’nin yeni yetkilerini içerir.
Bu bilgilendirme belgesi size anahtar değişikliklere ve sizi nasıl etkileyebileceklerine ilişkin genel bir bilgi sağlayacaktır.

Açıklık

Kimliğiniz

Yeni yasalar kapsamında tüzel kişiliklerin, bilgileri açık
ve şeffaf bir şekilde yönetmek için daha büyük
sorumluluğu olacaktır.

Yeni yasalar kapsamında, bir tüzel kişilikle, yapacağınız
işlem için uygunsa, isimsiz bir şekilde (isminizi
vermeden) veya takma bir isimle (başka bir isim
kullanarak) iş yapma hakkınız vardır.

Bunların, kişisel bilgilerinizle neler yapacaklarını
açıklayan açıkça belirtilmiş ve güncellenmiş
mahremiyet politikaları olmalıdır. Aldıkları ve
kullandıkları kişisel bilgilerin türlerini, bu bilgilerle neler
yapacaklarını ve bunları yurt dışında açıklayıp
açıklamayacaklarını bildirmek zorundadırlar. Ayrıca,
sizin kendi kişisel bilgilerinize nasıl erişip
düzeltebileceğinizi ve mahremiyete ilişkin bir şikayette
nasıl bulunabileceğinizi de söylemelilerdir.
Mahremiyet politikası genellikle onların internet
sitesinde olacaktır. İnternete erişiminiz yoksa, telefon
edip bir kopyasını isteyebilirsiniz.
Tüzel kişilikler ayrıca, kişisel bilgilerinizi aldıklarında size
bir ‘mahremiyet bildirimi’ vermelidir.
Mahremiyet bildirimi, tüzel kişiliğin kim olduğunu ve
onunla nasıl ilişkiye geçilebileceğini, kişisel bilgilerinizi
niçin aldığını, bu bilgileri vermemenin olumsuz
sonuçları olup olmadığını, bu bilgileri kime verme
olasılıkları bulunduğunu ve onları bir yurt dışı kuruluşa
veya daireye verip vermeme olasılıklarını size
bildirmelidir.

Mahremiyet Yasası kapsamındaki tüm tüzel kişilerle
konuşurken bu hakka sahipsiniz ama, bu her zaman
mümkün olmayabilir. Örneğin, bir banka hesabı
açtırmak ya da devletten bir ödenek almak isterseniz,
genellikle kimliğinizin kanıtını sağlamanız gerekecektir.

Doğrudan pazarlama
Tüzel kişilerin, mallarını veya hizmetlerini size
doğrudan pazarlamak için kişisel bilgilerinizi nasıl
kullanabileceklerine veya paylaşabileceklerine dair yeni
kurallar vardır. Bunu sadece belirli koşullar altında
yapabilirler.
Yaparlarsa, durmalarını istemeniz için size basit bir yol
tanımalıdırlar. Kendilerinden istediğinizde durmak
zorundadırlar (kayıt tutmayı unutmayın). Ve
kendilerinden isterseniz, kişisel bilgilerinizi nereden
aldıklarını da size söylemek zorundalardır.

Mahremiyete ilişkin ipucu: Kişisel
bilgilerinize ne olacağını öğrenmek için
mahremiyet politikalarını ve
bildirimlerini okuyun.
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Tüzel kişilerin, siz daha önce bunu kabul etmemişseniz,
hassas bilgileri doğrudan pazarlama için kullanma izni
yoktur. Hassas bilgiler sağlığınız hakkındaki bilgileri,
oyunuza kime verdiğinizi, etnik kökeninizi veya cinsel
yöneliminizi içerir.

Mahremiyete ilişkin ipucu: Doğrudan
pazarlama almak istemiyor musunuz?
Bundan çekilin ve kuruluşun sizin kişisel
bilgilerinizi nereden aldığınızı sorun.

Kişisel bilgilerin yurt dışında açıklanması
Bir tüzel kişilik kişisel bilgilerinizi yurt dışındaki bir
kuruluş veya daireye açıklarsa, bu bilgilerin Avustralya
mahremiyet yasasına göre ele alınacağından emin
olmak zorundadır.
Kişisel bilgileriniz yurt dışı kuruluşu veya dairesi
tarafından kötüye kullanılırsa, bilgilerinizi açıklayan
tüzel kişi yasal açıdan sorumlu olabilir.
Bu yükümlülükler, kişisel bilgilerinizin yurt dışındaki bir
kuruluş veya daireye açıklanmasını özellikle kabul
ettiğiniz durumlarda uygulanmaz.

Doğru ve güncel kayıtlar
İnsanlar şimdi, kendilerine ait kişisel bilgileri içeren
kayıtlara erişmek ve onları düzeltmek için daha geniş
haklara sahiptir.
Bir tüzel kişi sizin hakkınızda kişisel bilgiler saklıyorsa ve
siz bunlara erişmek istiyorsanız, kimi sınırlı koşullar
dışında size bu hakkı tanımalıdır.
Erişim isteğinize makul bir zaman süresi içinde
(genellikle 30 günden az) yanıt vermelidir. Ayrıca bu
erişimi sizin istediğiniz biçimde sağlamalıdır. Size erişim
tanımayı reddederse, bunun nedenlerini de içeren
yazılı bir bildirimde bulunmalıdır.

Size ait kişisel bilgileri şu durumlarda düzeltmelerini
isteyebilirsiniz: bilgiler yanlışsa, güncel değilse, eksikse,
ilgisizse veya yanıltıcı ise.
Tüzel kişiler, düzeltme isteğinize makul bir süre içinde
(genellikle 30 günden kısa bir sürede) yanıt vermek
zorundadır. Düzeltme yapmayı reddederlerse, size,
nedenlerini içeren yazılı bir bildirim vermelidirler.
Size ait kişisel bilgiler bir Avustralya Devlet dairesi
tarafından tutuluyorsa, bu bilgilere erişme olasılığınız
olabilir veya bilgilerin düzeltilmesini Freedom of
Information Act 1982 (1982 Bilgilendirilme Özgürlüğü
Yasası) kapsamında isteyebilirsiniz. Ancak, birçok
erişim ve düzeltme isteği gayrı-resmi bir şekilde ve
çabucak ele alınabilir; gereken tek şey bir telefon veya
elektronik mektup olabilir.

Mahremiyete ilişkin ipucu: Hakkınızda
tutulan bilgilerin doğru olduğunu
kontrol edin; doğru değilse,
düzeltilmesini isteyin.
OAIC, kredi bildirimi değişiklikleri konusunda başka
bilgilendirme belgeleri de yayınlamıştır.
Bu bilgilendirme belgesinde sağlanan bilgiler genel
yapıdadır ve yasal tavsiyelerin yerini tutmaz.

Daha fazla bilgi için
telefon: 1300 363 992
elektronik posta: enquiries@oaic.gov.au
şuraya yazın: GPO Box 5218, Sydney NSW 2001
GPO Box 2999, Canberra ACT 2601
Veya www.oaic.gov.au/ adresindeki internet
sayfamızı ziyaret edin

Erişim isteğiniz için tüzel kişinin sizden ücret istemeye
hakkı yoktur. Avustralya Devlet dairelerinin de bu
erişim için sizden ücret isteme izni yoktur, ama özel
sektör kuruluşları makul bir ücret uygulayabilirler.
Bir tüzel kişi size ait doğru olmayan kişisel bilgiler
tutuyorsa, bunları düzeltmesini isteyebilirsiniz.
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