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Amaç 

Bu politika, West Türk Konut ve Yaşlı Hizmetleri Kooperatifi’nin (West Türk) kişisel 

bilgilerinizi nasıl topladığını, kullandığını ve açıkladığını bildirmektedir. 

Kapsam 

Bu politika, West Türk’ün hizmetlerini kullanan herkes için uygulanır. West Türk’ ün 

çalışanları, yüklenicileri, yönetişim kurulu üyeleri, gönüllü çalışanları ve West Türk’te staj 

yapmakta olan öğrenciler bu politikayı izlemek zorundadırlar. 

Bu politika aşağıda yazılı olanlara uygulanmaz:  

• West Türk’te çalışan ya da gönüllü hizmet veren kişilerin kişisel bilgileri. Bu bilgiler 

İnsan Kaynakları politikası kapsamında ele alınmıştır; 

• Bağışta yapanlar ve West Türk’ün İnternet sitesini kullanan kişiler dahil olmak üzere, 

West Türk’ün hizmetlerini kullanmayan kişilerden alınan kişisel bilgiler.  

 

Eğer Viktorya Konut Kayıt Kütüğü (VHR) kapsamında toplum konutu için başvurmuş iseniz, 

bu politika, West Türk’ün sizin kişisel bilgilerinizi diğer VHR kurumlarıyla nasıl paylaştığını 

da açıklamaktadır.   

Politika bildirimi 

West Türk, konut ve hizmet sağlayabilmek için kiracılar, başvuranlar ve diğer kişilerden  

kişisel bilgiler toplar. 

 

Federal yasalar ve Viktorya yasaları West Türk’ün, sizin kişisel gizliliğinizi korumak için, 

kişisel bilgilerinizi nasıl yönetmesi gerektiğini belirler. Bizim ayrıntılı hukuki 

sorumluluklarımız aşağıdaki belgelerde belirlenmiştir: 

 

• 1988 Gizlilik Yasasındaki Avustralya Gizlilik Prensipleri (Federal); 

• 2014 Gizlilik ve Veri Koruma Yasasındaki (Vic) Bilgi Gizliliği Prensipleri -  

• kişisel bilgileriniz aynı zamanda sağlık bilgileriniz ise, 2001 Sağlık Kayıtları 

Yasası’ndaki Sağlık Bilgileri Gizlilik Prensipleri (Vic)   

1983 Konut Yasası (Vic). bize bazı durumlarda toplum konutu için başvuranlarının kişisel 

bilgilerini Viktorya Konut Kayıt Kütüğündeki diğer kuruluşlarla paylaşma izni vermektedir.  
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Biz, gizlilik uygulamalarımızın açık ve şeffaf olmasını istiyoruz. Bunu başarmak için gizlilik 

politikamız basit bir dille hazırlanmıştır. Bu politikamızı, onu basit bir dille özetleyen Gizlilik 

Bildirisi ile birlikte, İnternet sitemizde yayınlıyoruz. Sizden yüz yüze kişisel bilgi aldığımız 

zaman da, Gizlilik Bildirisini size veririz. 

 

Bilgi işlem uygulamalarımızı değiştirdiğimiz zaman bu gizlilik politikamızı da güncelleriz. 

Bu güncellemeler İnternet sitemizde yayınlanır.  

Kişisel bilgilerinizin toplanması 

Genel olarak, size bir hizmet sunmamıza yardım edecek kişisel bilgilerinizi isteriz ve bu tür 

bilgileri toplarız. Örneğin: 

• toplum konutu başvurunuza yardım etmek için; 

• sizin konutlarımızdan birine kiracı olarak kaydınızı yapmak için; 

• kiracılığınızı yönetmek için, örneğin kiranızı hesaplamak için; ve 

• bilgi almak, bir kiracılık sorununu bildirmek (evinizde gerekli onarım gibi), ya da 

bize bir şikayette bulunmak gibi nedenlerle bizimle iletişim kurduğunuzda 

kullanabilmek için.  

Bu durumlarda sizden, hanehalkınızın ihtiyaçlarını karşılayacak bir hizmet sunabilmek 

amacıyla sizinle ve hanenizin diğer üyeleriyle ilgili ayrıntılar isteriz. Bu bilgiler genellikle 

sizin ve hanenizin diğer üyeleri hakkında aşağıdaki bilgileri içerir:  

 

• kimlik tanımlaması (ad, doğum tarihi) ve kimlik belgelerinin kopyaları; 

• iletişim bilgileri (adres, telefon, eposta gibi); 

• ikamet konumunuz; 

• hanehalkınızın gelir ve malvarlığının kanıtları; 

• konut ihtiyaçlarınızla ilgili bilgiler; 

• demografik bilgiler (evde konuşulan dil ve doğduğunuz ülke gibi); 

• sizin ve görevlilerimiz arasındaki görüşme ve diğer iletişim kayıtları; 

• görevlilerimizin notlarında, önerilerinde ve kararlarında kayıtlı olan kişisel bilgiler. 

Eğer bize bilgileri vermezseniz, bu durum bizim aşağıda yazılı olanları yapabilme 

olanağımızı kısıtlar: 

• toplum konutu için başvuru yapmanıza yardımcı olmak; 

• size bir konut teklifinde bulunmak; 

• size bütçenize uygun kira sağlamak; ya da 

• İsteğiniz ya da şikayetinizle ilgili işlem yapmak.  

Biz her zaman, yalnızca yapmakta olduğumuz belirli bir işleve ya da işleme gerekli olacak  

kişisel bilgileri istemeye ve toplamaya çalışırız.  

Hassas bilgilerin ve sağlık bilgilerinin toplanması  

Biz, sizinle ilgili hassas bilgileri (ırk ve etnik köken gibi) ve sağlık bilgilerini (bir kişinin 

engellilik durumu ya da ruh ve akıl sağlığı gibi) genellikle yalnızca siz bize onay verdiğiniz 

zaman toplarız.  

 

Bize bu hassas bilgileri ve sağlık bilgilerini vermek zorunda değilsiniz. Fakat bize sizin 

güncel durumunuzu, sağlık durumunuzu ya da engellilik durumunuzu söylemezseniz, aşağıda 

yazılı olan işleri yapamayabiliriz: 

• toplum konutları için doğru biçimde başvuru yapmanıza yardımcı olmak; 

• sizin kendi özel ihtiyaçlarınıza uygun konut teklifinde bulunmak; 
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• sizin ihtiyaçlarınıza uygun hizmetler sağlamak; ya da 

• evinize istediğiniz değişiklikleri yapmak. 

Dolaylı bilgi toplama 

Biz sizin kişisel bilgilerinizi yalnızca doğrudan doğruya sizden almaya çalışırız. Ancak bizim  

kişisel bilgilerinizi başka bir kaynaktan aldığımız bazı durumlar da vardır. Örneğin: 

 

• bir kiracının ya da kiracılık için başvuran birisinin hanehalkındansanız, bu durumda 

sizinle ilgili kişisel bilgileri hanehalkından olan başka bir kişiden alabiliriz; 

• siz bizi sizinle ilgili bilgileri başka bir kaynaktan istemek ve almak için 

yetkilendirdiğiniz zaman. Örneğin Centrelink’ten (kiranızı hesaplamamıza yardımcı 

olmak için) ya da destek görevlinizden (ihtiyaçlarınıza uygun bir ev tahsis edebilmek, 

ya da bizimle kiracılığınızı sürdürebilmenize yardımcı olmak için); veya 

• başka birisi tarafından yapılan bir şikayetin bir parçası olarak, bize sizinle ilgili kişisel 

bilgiler verilmiş olması durumunda. 

Toplum konutu başvurunuzu Viktorya Konut Kayıt Kütüğü (VHR) kapsamında yaptıysanız, 

bu durumda bu kayıt kütüğü, ilişki kurduğunuz diğer VHR kuruluşları tarafından toplanan 

kişisel bilgilerinizi de içerebilir.  

Adınızı saklı tutmak  

Mümkün olduğu zaman adınızı saklı tutarak, ya da takma bir ad kullanarak bizimle ilişki 

kurmanıza izin veririz. 

 

Ancak, işlev ve çalışmalarımızın çoğunluğu, sizin sorunuzu, isteğinizi, şikayetinizi veya 

başvurunuzu doğru bir şekilde ele alabilmek, ya da yaptığınız bildiri hakkında işlem 

yapabilmek için genellikle adınızı, iletişim bilgilerinizi bilmemizi ve konu hakkında yeterli 

bilgi sahibi olmamızı gerektirir.  

Kişisel bilgilerinizin kullanılması ve açıklanması  

Biz, kişisel bilgilerinizi size uygun konut ve hizmetler sağlamamıza yardımcı olmak, bu 

konut ve hizmetlere ilişkin bilgi vermek, ya da isteğinizi veya şikayetinizi etkin bir şekilde 

ele almak üzere kullanırız.  

 

Kişisel bilgilerinizi (bazı hassas bilgileri de kapsamak üzere) ayrıca, istatistik veriler 

hazırlamak üzere de kullanırız. Bu istatistik veriler hükümete bildiri yapmak ve hizmetimizde 

yapılacak iyileştirmeleri planlamak amacını taşır. Bu istatistik verilerin ve raporların sizin 

kimliğinizi tanımlamak üzere kullanılmamasını güven altına almak için özen gösteririz.   

 

Kişisel bilgilerinizi ‘’açıklamak’’, sizin bilgilerinizi başka birisine vermek, ya da birisinin bu 

bilgilere erişmesine izin vermek demektir. Biz, sizin kişisel bilgilerinizi korumaya özen 

gösteririz ve bu bilgileri yalnız gerekli olduğunda ve bunu yapmaya hakkımız olduğu zaman 

açıklarız.  

 

Kişisel bilgilerinizi, genellikle yalnızca bu bilgilerin toplanmış olduğu birincil amaca ilişkin 

olarak kullanır veya açıklarız. Bazı durumlarda, kişisel bilgilerinizi toplanmış olduğu birincil 

amaçtan başka (‘’ikincil’’) bir amaçla da açıklarız.  Politikanın bu bölümü, bazı sık görülen 

ikincil amaçları da belirtmektedir.  

 

Kişisel bilgileri açıkladığımız bazı sık görülen durumlar aşağıda yazılı olanları da içerir: 
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Toplum konutu başvuruları    

1983 tarihli Viktorya Konut Yasası (Vic), sizin (ve hanehalkınızın) kişisel bilgilerini belli 

amaçlar için kullanmamıza ve Viktorya Konut Kayıt Kütüğü (VHR) kuruluşlarına 

açıklamamıza izin vermektedir. Bu amaçlar, aşağıda yazılı olanları da kapsamaktadır: 

• toplum konutlarına hakkınız olup olmadığını belirlemek; 

• öncelikli konut hakkınızın olup olmadığını belirlemek; 

• size toplum konutlarında bir kiracılık tahsis edip etmemeye karar vermek; 

• sizin sağlık, güvenlik ve destek  ihtiyaçlarınızı ve konutla ilgili ihtiyaçlarınızı 

belirlemek; ve 

• sizin ihtiyaçlarınıza uygun bir konuta erişmeniz için destek sağlamak. 

Bu bilgiler, yalnızca bir özet olarak verilmiştir.  Viktorya Konut Kayıt Kütüğü’nde (VHR) 

kişisel bilgilerin nasıl toplandığı, kullanıldığı ve açıklandığı ile ilgili olarak daha fazla bilgi 

için Sağlık ve İnsan Hizmetleri Bakanlığı’nın (DHHS) İnternet sitesindeki önerilere bakınız. 

 

 Uygun fiyatlı kiranızın hesaplanması  

Centrelink’in kiranızı hesaplamamız için bize gerekli bilgileri verebilmesi ve kiranızın 

Centrepay aracılığıyla ödenebilmesi için kişisel bilgilerinizi Centrelink'e açıklayabiliriz. 

Bunu sizin onayınız olmadan yapmayız, ancak bize izin vermezseniz, size indirimli bir kira 

sunamayız. Ayrıca kiranızı ödemek için Centrepay kadar kolay olmayan başka düzenlemeler 

yapmak zorunda kalabilirsiniz.  

 

Kiracılığınızın sürdürülmesi  

Bizi, kiracılığınızı veya kişisel bilgilerinizi, destek görevliniz, vaka yöneticiniz, bakıcınız, 

vasiniz, yasal temsilciniz, sağlık uzmanınız veya atadığınız başka bir savunucu kişiyle  

görüşmek üzere yetkilendirdiyseniz, ya da sizin adınıza bir destek kuruluşuna veya sağlık 

merkezine sevk yetkisi verdiyseniz onlara yalnızca bu sevk işlemini tamamlamak için, ya da  

destek sorununuzun ele alınması için gerekli bilgileri olan açıklarız. 

 

Evinizde onarım düzenlemeleri yapılması 

Evinizde yapılacak onarım işleri bir esnafın gelmesini gerektiriyorsa, bu esnafın eve 

girebilmek için gerekli düzenlemeleri sizi arayarak doğrudan sizinle yapabilmesi için adınızı 

ve telefon numaranızı veririz. 

 

Yasal işlem yapma  

Size karşı yasal bir işlem yapmamız durumda (örneğin Konut Kiracılığı Yasası uyarınca), 

mahkemeye yalnızca bir duruşma için başvurmak ya da davamızı sunmak üzere gereken 

kişisel bilgileri (hassas bilgiler de dahil olmak üzere) açıklarız.  

 

Görüntünüzü ya da öykünüzü yayınlama 

İnternet sitemize, yıllık raporumuza, tanıtım malzemelerimize ve diğer yayın belgelerine 

seçtiğimiz kiracı öykülerini ve görüntülerini ekleriz. Sizin görüntünüzü, öykünüzü, ya da 

başka kişisel bilginizi bu şekilde kullanmak için sizden yazılı bir onay isteriz. Onayınızı 

alamazsak ,yayınladığımız görüntü ya da bilgilerden sizin tanınamayacağınızı güven altına 

alırız.  

 

Şikayetinizin ele alınması 

Yaptığınız bir şikayeti yanıtlamamız ya da araştırmamız istenirse, kişisel bilgilerinizi bir 

devlet kurumuna ya da başka bir kuruma açıklamamız gerekebilir. Sizin onayınız olmadan bir 

açıklama yapmayız, ancak onay vermezseniz şikayetinizle ilgili olarak bir işlem 

yapamayabiliriz.   
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Hükümete rapor verilmesi  

Çoğu durumda, kişisel bilgilerinizi bir bakanlığa ya da bir hükümet kurumuna vermeden 

önce, bu bilgilerden kimliğinizin anlaşılmamasını sağlarız.  

Viktorya Konut Kayıt Kütüğü kapsamında bir toplum konutu için başvurduğunuz zaman, 

başvurunuzla birlikte verdiğiniz kişisel bilgiler, bakanlıklara istatistik veriler sunmak için 

kullanılabilir. Bu istatistik veriler, hem bizim ve hem de onların konut ihtiyacı bulunanları  

anlamamıza yardımcı olur.  

 

 Sınırlı bazı durumlarda, yasal düzenlemelere uymak, veya sözleşme yükümlülüklerimizi 

yerine getirmek için kişisel bilgilerinizi bir devlet kurumuna açıklamamız gerekebilir. Bu size 

konutumuzu kabul etmenin bir koşulu olarak açıklanmadığı sürece, veya sizin onayınızı 

almadığımız sürece, böyle bir açıklamada bulunmayız. 

 

Daha geniş kapsamlı yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi  

Yasal olarak istenmesi halinde (örneğin mahkeme kararı ile) kişisel bilgilerinizi açıklarız. 

Ayrıca, birisinin yaşamı, sağlığı veya güvenliği için ciddi bir tehdidi azaltmak veya önlemek, 

ya da yasa dışı bir faaliyet veya ciddi bir suistimal şüphesi ile ilgili olarak işlem yapmak için 

kişisel bilgilerinizi açıklayabiliriz. Kişisel bilgilerinizi bu gibi nedenlerle kullanmamız veya 

açıklamamız gerekiyorsa, bunu yazılı olarak kaydederiz. 

 

Kişisel bilgilerin yurtdışına açıklanması  

Normal olarak kişisel bilgilerinizi yurtdışındaki bir alıcıya açıklamamızı gerektiren bir durum 

yoktur. Bunun dışındaki tek olasılık, bize yurtdışındaki bir yakın akrabanızın ayrıntılarını acil 

durumlarda iletişim kurmamız için vermiş olmanız durumudur 

 

Bizimle Facebook veya Twitter gibi bir sosyal medya hizmeti üzerinden iletişim kurarsanız, 

sosyal medya sağlayıcısı ve ortakları kişisel bilgilerinizi yurtdışında toplayıp tutabilir.  

Kişisel bilgilerin kalitesi  

Topladığımız kişisel bilgilerin, doğru, güncel ve eksiksiz olmasını sağlamak için bilgileri 

tutarlı bir şekilde kaydederiz. Yeni veya güncel kişisel bilgileri derhal mevcut kayıtlara 

ekleriz. Tutarsızlıkları kontrol etmek için elimizdeki verileri düzenli olarak denetleriz. 

 

Ayrıca kişisel bilgileri kullanmadan ya da açıklamadan önce bu bilgilerin kalitesini gözden 

geçiririz.  

Kişisel bilgilerin saklanması ve güvenliği  

Bizde bulunan kişisel bilgilerin güvenliğini korumak için çalışırız. Elektronik formdaki 

kişisel bilgiler merkez ofisimizdeki güvenli bir bilgisayarda saklanır, ve yalnızca West Türk 

personeli bizim şifre korumalı bilgisayar ağımızı kullanarak erişebilir. Kişisel bilgilerin çoğu, 

erişmek için ek bir şifre gerektiren, özelleştirilmiş bir yazılım programına kaydedilir. 

Kiracıların ve başvuru sahiplerinin kağıt dosyaları, yalnızca erişim hakkına sahip olan West 

Türk personeli tarafından kilitlenebilir dosya dolaplarında tutulur. Dosyalar, ancak personel 

bir dosya üzerinde çalışırken dolaptan çıkarılır.  

 

Kişisel bilgileri, artık gerek kalmadığı zaman, güvenli bir şekilde yok ediyoruz. Eski West 

Türk kiracılarının kişisel bilgilerini, bize tekrar konut başvurusunda bulunma olasılıkları 

varsa, yasal olan en az yedi yıldan süreden daha uzun bir süre saklarız.  
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Size Viktorya Konut Kayıt Kütüğü -VHR kapsamında sosyal konut başvurusunda 

bulunmanıza yardımcı olmuşsak, (toplum konutu için uygun olup olmadığınızı kanıtlamak 

için) bize sağladığınız bilgiler, VHS'nin Sağlık ve İnsan Hizmetleri Bakanlığı-  DHHS 

tarafından kontrol edilen veritabanında saklanır. Diğer VHR kuruluşları bu bilgileri isteğiniz 

üzerine güncelleyebilir. 

Kişisel bilgilerinize erişim ve düzeltme  

Sizinle ilgili olarak elimizde bulunan kişisel bilgilere erişim talep etmeye ve bu bilgilerdeki 

hataları düzeltmemizi istemeye hakkınız vardır. Bizimle iletişim kurarak erişim veya 

düzeltme isteyebilirsiniz, biz de bu isteğinize 30 gün içinde yanıt veririz. Genellikle erişim 

isteğinizi kabul ederiz ve yanlış olduğunu kabul ettiğimiz bilgileri düzeltmek için makul 

adımlar atarız. 

 

Erişim talebinizi reddetmek hakkına, veya erişimi sağlamak, fakat bunu istediğiniz şekilde 

veya istediğiniz ölçüde yapmamak hakkına sahip olduğumuz bazı durumlar vardır (örneğin, 

isteğiniz anlamsızsa veya can sıkmak amacıyla yapılmışsa; veya size erişim sağlamak 

başkalarının sağlığını veya güvenliğini ciddi şekilde tehdit edebilirse ya da onların kişisel 

gizliliklerini makul olmayan bir şekilde etkilerse; veya size erişim sağlamamızı engel 

oluşturan bir yasa varsa). 

 

Bilgilerinize erişim sağlamadan veya düzeltme yapmadan önce kimliğinizi kanıtlamanızı 

isteriz, ve süreci mümkün olduğunca basitleştirmeye çalışırız. Kişisel bilgilerinize erişmenizi 

veya bunları düzeltmenizi reddedersek, nedenlerini belirterek size yazılı olarak bildirmek 

zorundayız. 

 

Bir düzeltme yapmış ve yanlış olan bilgileri başkalarına açıklamış durumdaysak, 

açıkladığımız tarafa bu düzeltme hakkında bilgi vermemizi isteyebilirsiniz.  Geçerli bir neden 

olmadıkça bu isteğinizi yerine getirmek zorundayız. 

 

Kişisel bilgilerinizi düzeltmeyi reddedersek bizden, sizin bu kayıtlardaki bilgilerin yanlış 

olduğuna inandığınızı ve bu inancınızın nedenlerini belirten bir ifade eklememizi 

isteyebilirsiniz. 

Gizlilik şikayeti nasıl yapılır 

Kişisel bilgilerinizi nasıl ele aldığımız konusunda bize şikayette bulunmak isterseniz, bu 

gizlilik şikayetinizi yazılı olarak (mektup veya e-posta ile) bize bildirmelisiniz. Şikayet 

bildirmek için yardıma ihtiyacınız olursa bizimle iletişime geçebilirsiniz. 

Sizden bir gizlilik şikayeti alırsak, şikayetinizi çözmek için ne yapmamız gerektiğine 

(yapacağımız şey varsa) karar veririz. Bu karar genellikle West Türk’ün Konut Müdürü 

tarafından verilir. 

 

Gizlilik şikayetinizi aldığımızı derhal size bildiririz ve şikayetinize 30 gün içinde yanıt 

veririz. 

 

Yanıtımız sizi tatmin etmezse, West Turk Konut Müdürü tarafından resmi bir inceleme 

yapılmasını isteyebilirsiniz. İnceleme sonucundan memnun kalmazsanız, şikayetinizi gizlilik 

hukukundan sorumlu olan Federal kuruma veya Victoria hükümet kurumuna 

yönlendirebilirsiniz: 
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Office of the Australian Information Commissioner  
Avustralya Bilgi Komisyonu Başkanlığı 

Telefon: 1300 363 992 

Eposta: enquiries@oaic.gov.au 

Faks: +61 2 9284 9666 

Posta adresi: GPO Box 5218, Sydney NSW 2001 

 

Commissioner for Privacy and Data Protection –  

Gizlilik ve Veri Koruma Komisyonu Başkanlığı 

Telefon: 1300 666 444 

Eposta: privacy@cpdp.vic.gov.au 

Posta Adresi: PO Box 24014, Melbourne VIC 3001 

Bizimle nasıl iletişim kurabilirsiniz 

West Türk Konut Müdürü ile aşağıdaki yollarla iletişime geçebilirsiniz:  

Eposta:  westturk@bigpond.com 

Telefon:  03) 9366 3856 

Posta adresi:  16/1-3 Princess St, St Albans VIC 3021 

Işlemler 

West Türk bu politikayı destekleyecek olan işlemleri hazırlar.  

Tanımlar  

Bu politikada: 

Başvuran West Türk Konut ve Yaşlı Hizmetleri Kooperatifi– West Türk’e 

konut için başvuru yapan kişi demektir 

İzin Açık izni (sözlü ya da yazılı olarak verilen açık izni) ve örtülü izni  

(durumdan makul olarak çıkarılan anlam) kapsar. Dört anahtar 

unsuru vardır: 

• birey izin vermeden önce yeterince bilgilendirilmiş olmalıdır.  

• birey bu izni gönüllü olarak vermiş olmalıdır  

• izin günceldir ve belli bir amaç içindir, ve 

• bireyin verdiği izni anlayacak ve iletecek kapasitesi vardır.  

DHHS Viktorya Sağlık ve İnsan Hizmetleri Bakanlığı - The Victorian 

Department of Health and Human Services 

Sağlık bilgileri  Bir kişinin şimdiki ya da daha önceki sağlık ya da engellilik durumu 

hakkındaki kişisel bilgilerini, veya ilerde kendisine sağlık hizmetleri 

verilmesiyle ilgili olarak açıklamış olduğu istekleri, veya kendisine 

verilmiş ya da verilecek olan sağlık hizmetleriyle ilgili bilgileri 

kapsar.  

Kişisel bilgi  Kimliği tanımlanmış, ya da tanımlanması mantıken mümkün bir kişi 

hakkında, bilgi ya da görüş. Bilgi ya da görüş doğru olsa da olmasa 

da, materyal bir biçimde kayıtlı olsa da olmasa da, kişisel bilgidir.  

Hassas bilgi  Kapsadıkları: sağlık bilgileri (tanımlandığı gibi); bir kişinin ırkı ya 

da etnik kökeni, siyasal görüşleri ya da bağlantısı, dinî inançları va 

bağlantısı, bir sendika ya da meslek kuruluşuna üyeliği, cinsel 

yönelim ve uygulamaları, veya genetik ya da biyometrik bilgiler gibi 

kişisel bilgiler. 

Toplum konutları  Hem kamu konutları (DHHS’in sahip olduğu ve yönettiği konutlar) 

hem de VHR a katılan kayıtlı konut kuruluşlarının sahip olduğu, , 

kontrolu altında bulunan ya da yönettiği konutlar  

https://www.cpdp.vic.gov.au/
mailto:privacy@cpdp.vic.gov.au
https://www.google.com/search?q=west+turk+housing&rlz=1C1CHBF_enAU745AU745&oq=west+turk+housing&aqs=chrome.0.0j35i39j69i61l2j35i39j0.4049j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
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VHR Viktorya Konut Kayıt Kütüğü, toplum konutları için Eyalet çapında 

başvuru yapılabilecek konut kayıt noktası. Bu kayıt West Türk, 

DHHS, mygov internet platformu veya belirlenmiş destek sağlayıcı 

kurumlar aracılığıyla erişilebilir.  

VHR Kurumu Aşağıda yazılanlar demektir: 

• 1983 Konut Yasası’na (Vic) göre kayıt yaptırmış bir konut 

kuruluşu; 

• DHHS ; ve 

• belirlenmiş bir hizmet kuruluşu (1983 Konut Yasası’nda  

tanımlandığı gibi). 

Yasalar ve standartlar 

Bu politika West Türk’ün, aşağıda yazılı yasa ve standartlara göre var olan yükümlülüklerini 

uygular: 

• 1988 Gizlilik Yasası (Federal) / Privacy Act 1988 (Cwlth) 

• 2014 Gizlilik ve Veri Koruma Yasası (Vic)  / Privacy and Data Protection Act 2014 

(Vic) 

• 2001 Sağlık Kayıtları Yasası (Vic) / Health Records Act 2001 (Vic) 

• 1983 Konut Yasası (Vic) Kısım VIIIA – Toplum Konutları /1983 Housing Act (Vic) 

Part VIIIA – Social Housing 

• Kayıtlı Konut Kurumları için Performans Standartları / Performance Standards for 

Registered Housing Agencies 

• DHSS Viktorya Konut Kayıt Kütüğü Çalışma Kılavuzu / DHHS Victorian Housing 

Register –Operational Guidelines  
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Gizlilik Bildirimi 
Kapsam 

West Turk, kiracılarımız ve başvuru sahiplerimize konut ve diğer hizmetler sunmamızı 

sağlamak için kişisel bilgileri toplar, tutar, kullanır ve açıklar. Bu bildirim kişisel bilgileri 

nasıl ele aldığımızın bir özetidir. Gizlilik Politikamız, gizlilik yasalarına nasıl uyduğumuz 

hakkında daha fazla ayrıntı sağlar 

 

Kişisel bilgilerinizi toplama  

Genel olarak, hakkınızdaki kişisel bilgileri size konut veya ilgili bir hizmet sunmamıza 

yardımcı olmak için toplarız. Yalnızca ihtiyacımız olan bilgileri istemeye ve toplamaya 

çalışırız. Bize bu bilgileri vermezseniz, size istediğiniz hizmeti sağlayamayabiliriz.   

 

Genel olarak sizinle ilgili hassas bilgileri yalnızca sizin izniniz olduğu zaman toplarız.   

 

Kişisel bilgilerinizi yalnızca doğrudan sizden almaya çalışırız, ancak bazı durumlarda yasal 

sorumluluklarımızı yerine getirebilmemiz için kişisel bilgilerinizi diğer kaynaklardan da 

topluyoruz.   

 

Mümkün olduğunda, bizimle adınızı gizleyerek olarak ya da bir takma ad kullanarak ilişki 

kurmanıza izin vereceğiz. 

 

 

Kişisel bilgilerinizi kullanma ve açıklama 

Kişisel bilgilerinizi, size uygun ve uygun fiyatlı konut hizmetleri sunmamıza, veya isteğiniz 

ya da şikayetinizle etkin bir şekilde çalışmamıza, kurum içi ya da resmi raporlar için kişilerin 

kimliğinin tanımlamayan veriler oluşturmamıza yardımcı olmak için kullanırız.  

 

Kişisel bilgileri yalnızca gerekli olduğunda ve açıklama hakkımız varsa açıklarız.  
 

Bazı durumlarda kişisel bilgilerinizi farklı (“ikincil”) bir amaç için açıklarız. Temel gizlilik 

politikamız bu durumları anlatmaktadır.  

 

Kişisel bilgilerinize erişme ve düzeltme  

Bizimle iletişime geçerek erişim veya düzeltme isteyebilirsiniz, biz de bu isteğinize 30 gün 

içinde yanıt veririz. Yanlış olduğunu kabul ettiğimiz bilgileri düzeltmek için makul adımlar 

atarız. 

 
Gizlilik şikayeti nasıl yapılır  

Kişisel bilgilerinizi nasıl ele aldığımız konusunda bize yazılı bir şikayette bulunursanız, ne 

yapacağımızı açıklamak için size 30 gün içinde yanıt veririz. Yanıtımıza katılmıyorsanız, 

West Turk’ün Konut Müdürü tarafından resmi bir inceleme isteyebilirsiniz veya Avustralya 

Bilgi Komisyonu Başkanlığı’na – (the Office of the Australian Information Commissioner) 

itirazda bulunabilirsiniz.  
 

http://www.oaic.gov.au/privacy/making-a-privacy-complaint

