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Beyan  
DSGVO madde 13 uyarınca kişisel veriler konusunda etkilenen kişiyi 
bilgilendirme yükümlülüğüne dair beyandır. 
 
Veri koruma ile ilgili bu bilgiler, “korona pandemisi çerçevesinde hızlı antijen 

testlerinin okullarda yapılması” ile bağlantılı olarak verilmektedir. Kişisel 

verilerinizin korunması çok ciddiye alınmaktadır. Verileriniz, güncel tarihte geçerli 

veri koruma şartlarıyla uyumlu olarak işlenecektir.  

 
I. Sorumlu kişinin iletişim bilgileri  

Okun adı ve adresi:  

Okul müdürlüğü: Dirk Kleemann 

Tel.:   06898/502820 

Fax:   06898/502831 

Email:   Schulleitung@mlk-vk.de 

II. Veri koruma görevlisinin iletişim bilgileri 

Ministerium für Bildung und Kultur 

z. Hd. der Datenschutzbeauftragten 

Trierer Straße 33, 66111 Saarbrücken 

Fax: 0681/501-7498 

Email: datenschutzbeauftragte@bildung.saarland.de 

 

III. İşlemenin amacı ve hukuki temeli  

Verileriniz (çocuğunuzun adı, soyadı, doğum tarihi, okulunun adı, sınıfı, velisinin adı 

soyadı, adresi, telefon numarası, test tarihi ve sonucu) “korona pandemisi 

çerçevesinde hızlı antijen testlerinin okullarda yapılması” ile bağlantılı olarak, 

enfeksiyonlardan korunma ve okulda yayılmasını önleme amacıyla işlenecektir. 

Veriler, üçüncü kişilere verilmeyecek, sadece test sonucu pozitif ise, İnsanların 

Enfeksiyon Hastalıklarından Korunması ve bu Hastalıklarla Mücadele Kanunu madde 

7 uyarınca okul tarafından sağlık dairesine iletilecektir.  

Veriler DSGVO madde 6 fıkra 1 harf a) uyarınca işlenecektir.  

 
IV. Kişisel verilerin kayıtlı kalacağı süre  

Test sonucunun pozitif olduğu durumlarda yapılan bildirim işlemi okulda kayıtlanacak, 

üç hafta boyunca saklanacak, daha sonra silinecektir. Tüm diğer veriler de (örnek: 

negatif test sonuçları) üç hafta boyunca saklanacak, daha sonra silinecektir. Katılan 

kişilerin listeleri (test sonuçları hariç) 31.12.2024 tarihine kadar saklanacak, bu sürenin 

sonunda imha edilecektir. Onay beyanları okulda saklanacak ve bu test imkanının 
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sona ermesiyle ve en geç okul yılı sonunda imha edilecektir.  

 
V. Verilerin iletilmesi 

Kişisel verilerinizin diğer üçüncü kişilere, üçüncü ülkelere veya uluslararası kuruluşlara 

iletilmesi planlanmış değildir. Verileriniz, test sonucu pozitif ise, İnsanların Enfeksiyon 

Hastalıklarından Korunması ve bu Hastalıklarla Mücadele Kanunu madde 7 uyarınca 

sağlık dairesine iletilecektir.  

 
VI. Etkilenen kişilerin hakları  

AB Veri Koruma Temel Yönetmeliği (DSGVO) uyarınca haklarınız şunlardır:  

Kişisel verileriniz işlendiyse, hangi kişisel verilerinizin kaydedildiğine dair bilgi alma 

hakkına sahipsiniz (Madde 15, DSGVO). 

Verileriniz doğru değilse veya eksikse, bunları düzeltme ve tamamlama hakkına 

sahipsiniz (Madde 16, DSGVO).  

Kanuni şartlar yerine gelmişse, işlemenin silinmesini veya kısıtlanmasını talep 

edebilirsiniz ve işlemeye karşı itirazda bulunabilirsiniz (Madde 17, 18 ve 21, DSGVO).  

Verilerin işlenmesini onayladıysanız veya veri işleme konusunda bir sözleşme varsa 

ve verilerin işlenmesi otomatik yöntemlerle yapılıyorsa, icabında verilerin iletilebilmesi 

hakkına sahipsiniz (Madde 20, DSGVO).  

Yukarıda belirtilen hakları kullandığınızda Eğitim ve Kültür bakanlığı MBK, bunun için 

gerekli kanuni şartların yerinen getirilip getirilmediğini inceleyecektir. Haklarınızın 

kullanılması konusunda lütfen yukarıda belirtilen veri koruma görevlisine başvurun.  

Verilerin kullanılması ile ilgili şikayetlerinizi aşağıda belirtilen ve Saarland Tarafsız Veri 

Koruma Merkezi olarak adlandırılan Denetleme Dairesine yapabilirsiniz: 

Unabhängiges Datenschutzzentrum Saarland, Die Landesbeauftragte für Datenschutz 

und Informationsfreiheit, Fritz-Dobisch-Str. 12, 66111 Saarbrücken, Telefon: 0681 

94781-0, Email: poststelle@datenschutz.saarland.de 

 


