
İlçe İradesi 

 
Kreisverwaltung Rhein-Pfalz-Kreis, Postfach 21 72 55, 67072 Ludwigshafen 

 
Dağıtım: 
Resmi Gazete RPK, FT, LU, SP 
İlçe Belediyeleri Resmi Gazeteleri 
Günlük gazete (Die Rheinpfalz, Mannheimer Morgen, Rhein-
Neckar-Zeitung) 
Pano 
 
 
RPK ana sayfada yayınlama ile ilgili (yabancı dile ilişkin) not 
(orada ayrıca şu dillerde: Almanca, İngilizce, Fransızca, 
Ukraynaca, Arapça, Türkçe, ...) 
 

Sorumlu 

Adı 

Oda 

Telefon 

Faks 

E-posta 

İşaretimiz 

İşaretiniz 

Mesajınızın tarihi 

Tarih 

Kaymakam ofisi 
Clemens Körner 
A 300 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
24.11.2022 

 

 

Maddeler 54 ve devamları Eyalet Veri Koruma Kanunu (LDSG) Rheinland-Pfalz ya da Madde 33 ve devamları 

Genel Veri Koruma Yönetmeliği (DS-GVO) uyarınca kişiye özel verilerin korunmasının ihlali konusunda 

mağdur kişilerin bilgilendirilmesi 

 

madde 55 fıkra 3 No. 3 LDSG, Madde 34 fıkra 3 c DS-GVO uyarınca resmi ilan 

 

Hukuki dayanak Anahtar sözcük somut bilgi 

Madde 55 fıkra 2 LDSG 
Madde 34 fıkra 2 DS-GVO 

Kişiye özel verilerin 
korunmasının ihlal türü 

"Ransomware" isimli bir yazılımın kullanımı ile 
ilçenin sunucularında bulunan (kişiye özel) 
veriler, artık bir erişim mümkün olmayacak 
şekilde şifrelenmiştir. Sunucularda kayıtlı 
bulunan verilerin sadece çok cüzi bir kısmı 
çalınmıştır ve failler bu süre zarfında Darknet'te 
verileri yayınlamıştır. Verilere oradan erişilebilir 
ve incelenebilir. 
 

Madde 54 fıkra 3 No. 2 LDSG 
Madde 33 fıkra 3 b DS-GVO 

Dairenin veri koruma 
görevlisinin ya da bilgi 
noktasının adı 

Rhein-Pfalz-Kreis ilçesi İlçe İradesinin veri 
koruma görevlisi 
Bay Thomas Hauck 
Europaplatz 5 
67063 Ludwigshafen 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Merkez adresi: 
Kreisverwaltung 
Rhein-Pfalz-Kreis 
Europaplatz 5 
67063 Ludwigshafen 

İletişim 
Telefon 0621 5909-0 
 
 
www.rhein-pfalz-kreis.de 

Banka bilgileri 
Sparkasse Vorderpfalz      IBAN DE39 5455 0010 0000 0114 29 BIC LUHSDE6AXXX 
 
Satış vergisi kimlik No: DE 149137931 
 

 



Hukuki dayanak Anahtar sözcük somut bilgi 

Madde 54 fıkra 3 No. 3 
LDSGD 
Madde 33 fıkra 3 c DS-GVO 

İhlalin muhtemel 
neticelerin tarifi 

tarif edilen ihlal türü ile yasa dışı bir şekilde kişiye 
özel veriler çalınıp yayınlanmıştır. 
Verilere erişilebilir ve üçüncü şahıslar tarafından 
kullanılabilir. Bu verilerin silinmesi mümkün 
değildir. 
Bu verilerin yasa dışı eylemler için 
kullanılamayacağı şu anda söylenemez. 
Bundan sonra gerekçede belirtilen notları dikkate 
almanızı rica ederiz 

Madde 54 fıkra 3 No. 4 LDSG 
Madde 33 fıkra 3 d DS-GVO 

İhlalin giderilmesine ya 
da olumsuz etkilerin 
hafifletilmesine ilişkin 
alınan ya da öngörülen 
önlemlerin tarifi 

Hacker saldırısı bir suçu teşkil etmektedir ve ilgili 
soruşturmaların başlatılmasına neden olmuştur. 
Bunlar henüz tamamlanmamıştır. 
İlçe İradesi, bundan sonra akışı tespit etmeye 
çalışacaktır ve neticeye bağlı olarak gelecekteki 
veri güvenliği için diğer adımlar atacaktır. Somut 
önlemler, henüz tamamlanmayan davadan 
dolayı şu anda belirtilememektedir. 

 

 

Gerekçe: 

 

Rhein-Pfalz-Kreis ilçesinin İlçe İradesi, Ekim 2022 sonunda bilgisayar ağlarına gerçekleşen bir Hacker saldırısının 

mağduru haline gelmiştir. 

 

"Ransomware" isimli bir yazılımın kullanımı ile ilçenin sunucularında bulunan veriler, artık bir erişim mümkün 

olmayacak şekilde şifrelenmiştir. Bunun dışında sunucularda bulunan  veriler çalınmıştır. Yasa dışı failler bu süre 

zarfında Darknet'te büyük miktarda veriyi yayınlamıştır. Verilere oradan erişilebilir ve incelenebilir. 

 

Bu işlem, genişliği ve derinliği açısından hem resmi irade hem sanayi alanında münferit bir vaka değildir. Yine de 

çalışma yeteneğimiz konusunda büyük oranda kısıtlanmış bulunuyoruz. Sorunlarınızı çözme imkânları hakkında 

sizleri ilçenin ana sayfasında bilgilendiriyoruz: https://www.rhein-pfalz-kreis.de/stoerung/?sds=1 

 

Önemli ve çok fazla üzücü de olan, şu anda kişiye özel verilerin korunmasının, teknik ve organizasyonel 

talebimiz doğrultusunda istediğimiz kapsamda sağlanamadığını düşünmemizdir. 

 

Bir yandan bu yasa dışı eylemi açıklığa kavuşturmak ve diğer yandan güncel ve gelecekte olmak üzere tüm 

veriler için uygun korumayı sağlamak için ilgili tüm yerlere güvenli bir iş birliği içerisindeyiz. 

 

İlçe İradesinin, çalınan verilerin istismar edilip nasıl kullanılabileceği konusunda herhangi bir etkisi 

bulunmamaktadır. Yayınlanan verilerin üçüncü şahıslar tarafından kullanılacağından emin olamadığımız için 

genel olarak aşağıdaki önlemleri almanızı rica ederiz: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.rhein-pfalz-kreis.de/stoerung/?sds=1


❖ Şifreleri (iş ve özel) değiştirin. 

❖ Hesap hareketlerini düzenli olarak kontrol edin. 

❖ Şahsi PC'de antivirüs programını ve işletim sisteminin güncellemelerini güncel tutun. Orada da    

     Firewall'ı etkinleştirin. 

 

❖ Aşağıdaki durumlarda dikkatli olunuz: 

❖ Bankanız şüpheli kredi kartı ödemeleri bildiriyor. 

❖ İrtibatlarınız, adresinizden spam gönderildiğini fark ediyor. 

❖ Veriler doğru olmasına rağmen giriş gerçekleşmiyor. 

❖ PC, laptop veya cep telefonu gibi cihazların batarya tüketimi artıyor. 

 

Daha fazla bilgiyi tüketici merkezinde bulabilirsiniz: https://www.verbraucherzentrale.de/wissen/digitale-

welt/apps-und-software/schadprogramme-welche-es-gibt-was-sie-anrichten-wie-sie-sich-schuetzen-68892 

 

Bu ilan, LDSG uyarınca bir bilgiyi teşkil etmektedir. Diğer ilanlar, devamındaki gelişmeye bağlı kalarak saklıdır. 

 

Münferit mağdurlara bunun dışındaki bilgiler saklıdır. 

 

Ludwigshafen, 24. Kasım 2022 

 

 

Clemens Körner 

Kaymakam 

 

NOT: 
 

resmi ilanın tam metnini ayrıca https://www.rhein-pfalz-kreis.de/stoerung/benachrichtigung-nach-
dsgvo/ üzerinden bulabilirsiniz. 

 

 

https://www.verbraucherzentrale.de/wissen/digitale-welt/apps-und-software/schadprogramme-welche-es-gibt-was-sie-anrichten-wie-sie-sich-schuetzen-68892
https://www.verbraucherzentrale.de/wissen/digitale-welt/apps-und-software/schadprogramme-welche-es-gibt-was-sie-anrichten-wie-sie-sich-schuetzen-68892
https://www.rhein-pfalz-kreis.de/stoerung/benachrichtigung-nach-dsgvo/
https://www.rhein-pfalz-kreis.de/stoerung/benachrichtigung-nach-dsgvo/

