Baden-Württemberg
KÜLTÜR, GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI

Okul Korona Yönetmeliği ve Ülkeye Girişlerde
Karantina Hakkında Korona Yönetmeliği uyarınca
okul faaliyetlerinden muhtemel men hakkında

Veli Beyanı
Enfekte olmuş bir kişiyle temas veya hastalık belirtileri nedeniyle okul
faaliyetlerine katılımdan men
Okul faaliyetlerine katılan herkese, öğrencilerimize, öğretmenlerimize ve bütün diğer
çalışanlarımıza yönelik bir enfeksiyon riskini sınırlandırabilmek için Okul Korona
Yönetmeliği aşağıdaki koşulları arz eden öğrencilerin okul faaliyetlerine katılımdan men
edilmesini öngörmektedir:
- Enfekte olmuş bir kişiyle teması olan veya geçmişte teması olmuş olmakla
birlikte bu temasının üzerinden henüz 14 gün geçmemiş olanlar veya
- bir koronavirüs enfeksiyonunun tipik belirtilerini arz edenler. Böylesi belirtiler
şunlardır:
o 38°C ve üstü ateş,
o kuru öksürük (örneğin astım gibi kronik rahatsızlıkların neden olmadığı),
o tat alma veya koku duyusunda bozukluk (bir nezleye eşlik eden
belirtilerden olmayanlar).
(Handreichung des Landesgesundheitsamts zum Umgang mit Krankheitsund Erkältungssymptomen)

"Riskli bir bölgeden" dönmeye bağlı olarak okul faaliyetlerine katılımdan men
Başka bir ülkeden geri dönüşlerde, örneğin bir tatil sonrasında, ayrıca "Ülkeye
Girişlerde Karantina Hakkında Korona Yönetmeliği de okul faaliyetlerinden men edebilir.
Bu durum, diğer ülkenin "riskli bölge" olarak belirlenmiş olması durumunda söz

konusudur. Riskli bölge sınıflandırmaları Federal Sağlık Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı ve
İçişleri, İmar ve Yurt Bakanlığı tarafından yapılır. Sonrasında da bu riskli bölge listeleri
Robert Koch Enstitüsünün kendi internet sitesinde (https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogebiete_neu.html) yayımlanır.
Okul faaliyetlerinden men edilmenizi gerektirecek bir durumdan haberdarsanız veya
haberdar olursanız
- kurumunuzu derhal durum ve Okul Korona Yönetmeliği doğrultusunda bir men
sebebinin varlığı hakkında bilgilendirmekle
- çocuğunuzu okula göndermeye son vermekle,
- çocuğunuzda dersler veya etüt sırasında hastalık belirtilerinin ortaya çıkması
halinde, eğer ki kendi başına eve gelemiyorsa, onu derhal okuldan gelip
almakla yükümlüsünüz.
Men edilme gerekçesinin tatil sırasında ortaya çıkması ve halihazırda devam etmesi halinde, durumu
okula tatil sonrası yeniden faaliyete geçmeden önce bildirmelisiniz.

Okul Korona Yönetmeliği Madde 6 Fıkra 2 hükmü uyarınca ayrıca bildiğiniz
kadarıyla okul faaliyetlerinden men edilmenizi gerektirecek bir durumun
bulunmadığı hususunu yazılı olarak beyan etmekle ve söz konusu yükümlülükleri
yerine getirmekle yükümlüsünüz.
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Velinin İmzası

Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Beyan

Toplanan bilgilerin konusu

Sorumlu birim

Okul Korona Yönetmeliği Madde 6 Fıkra 2 hükmü uyarınca sağlık
durumunun teyidi

Avrupa Birliği Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Temel Yönetmelik
(EU-DSGVO) Madde 4 No. 7 hükmü uyarınca görevli kişi:
[Okuldaki Geçerli Görev Konumunun Adı]
[Okul Yöneticisinin Adı]
[Posta Kutusu ve Cadde]
[Posta Kodu, Yer]

Resmi kişisel verilerin
korunması görevlisi

Kişisel verilerin korunması görevlisine (DSB) aşağıdaki şekillerde
ulaşabilirsiniz:
[DSB'ye ulaşabileceğiniz e-posta adresi]
veya
["Kişisel Verilerin Korunması Görevlisi" ibaresi ile birlikte posta
adresi]

Bilgilerin işlenmesinin amacı

Verilerin işlenmesi, beyanda bulunduğunuz sırada bilginize göre
çocuğunuzun Okul Korona Yönetmeliği Madde 6 doğrultusunda okul
faaliyetine katılmının men edilmesini gerektirecek bir sebebin olmadığını
belgelemek içindir. Bu yolla Okul Korona Yönetmeliği Madde 6
doğrultusunda yükümlülüklerin bilincine varılması ve bu şekilde SARSCoV-2 virüsünün okula sokulması ve enfeksiyon zincirine yol açması
engellenmek istenmektedir.

Hukuki dayanak

Okul Korona Yönetmeliği Madde 6 Fıkra 2 hükmü ile bağlantılı olarak EUDSGVO Madde 6 Fıkra 1 Cümle 1 lit. e ve Madde 9 Fıkra 2 lit. g ve j
hükümleridir.

Planlanan kaydetme süresi

Veriler
 okulun talebi üzerine Okul Korona Yönetmeliği Madde 6 Fıkra 2
doğrultusunda (ör. bir sonraki tatil dönemi sonrasında) müteakip bir
beyanı ibraz etmeniz halinde,
 halihazırda gidilen okul ile hukuki münasebetin (ör. okul değişimi
nedeniyle) sona erdiği gün,
 fakat en geç beyanın ibraz edildiği tarihi takip eden 6 ay sonra
veya bu tarihin 31 Temmuz 2021'den sonraya denk gelmesi halinde 31
Temmuz 2021'de
silinecektir.

Bilgilerin alıcısı veya alıcı
kategorisi (bilgilerin
paylaşılacağı yerler)

Amaca ulaşmak için gerekli olduğu hallerde bu kişisel bilgiler somut
vakalarda okul yönetimi mensuplarıyla, idareyle ve öğretim kadrosuyla
paylaşılır. Bu kişiler örneğin aşağıdakiler olabilir:





Müdür
Müdür muavini
Sekreterlik çalışanları
Sınıf öğretmenleri

Bilgileri toplanan ilgili kişi olarak, hukuki koşulların mevcut olması
halinde sorumlu yerden
- işlenen kişisel bilgileriniz hakkında bilgi verilmesini (DSGVO Madde 15),
İlgililerin hakları
- doğru olmayan bilgilerin silinmesini (DSGVO Madde 16)
- bilgilerin silinmesini (DSGVO Madde 17) ve
- bilgilerin işlenmesinin sınırlandırılmasını (DSGVO Madde 15)
talep etme hakkına sahipsiniz.
Diğer ayrıntılar için eke bakınız.
DSGVO Madde 20 hükmü uyarınca, bir araya getirilen kişisel bilgilerin
verilmesini veya paylaşılmasını talep edebilirsiniz.
DSGVO Madde 21 hükmü uyarınca itirazda bulunabilirsiniz.
Kişisel Verilerin Korunması ve Bilgi Edinme Özgürlüğü Eyalet Görevlisinin
aşağıdaki adresine başvurarak şikayette bulunabilirsiniz:
Landesbeauftragten für den Datenschutz und die Informationsfreiheit,
Postfach 10 29 32, 70025 Stuttgart,

Bilgi verme yükümlülüğü

Bilgi vermekten imtina etmenin
sonuçlar ı

Okul Korona Yönetmeliği Madde 6 Fıkra 2 hükmü ile bağlantılı olarak
EU-DSGVO Madde 6 Fıkra 1 Cümle 1 lit. d ve e hükümleri uyarınca
yukarıda belirtilen amaç için gerekli olan kişisel bilgileri vermekle
yükümlüsünüz.
Okulun talebine rağmen beyanı ibraz etmeyen öğrenciler okulun
faaliyetlerine katılımdan men edilirler ve Okul Korona Yönetmeliği Madde
2 Fıkra 8 doğrultusunda uzaktan eğitime katılmmak zorundadırlar.

Haklarında Bilgi Toplanan İlgililerin Hakları Hakkında
Kişisel bilgileri işlenen bir kişi olarak aşağıdaki haklara sahipsiniz.


EU-DSGVO Madde 15 hükmü uyarınca işlemiş olduğumuz kişisel bilgileriniz
hakkında okuldan bilgi talep edebilirsiniz. Özellikle de bu işleme faaliyetinin amacı,
işlenen kişisel bilgilerin kategorisi, kişisel bilgilerinizin kendileriyle paylaşıldığı veya
paylaşılacağı alıcı kategorileri, planlanan kaydetme süresi, düzelttirme, sildirme,
işleme faaliyetlerinin sınırlandırılması veya işeme faaliyetine itiraz hakkının bulunup
bulunmadığı, şikayet hakkının bulunup bulunmadığı, eğer veriler sizin üzerinizden
toplanmamışsa bu bilgilerin kaynağı ve otomatik bir karar alma ve profilleme
mekanizmasının bulunup bulunmadığı hususlarında bilgi ve varsa bunların
ayrıntılarına ilişkin fikir vermeye yetecek nitelikte bilgi talep edebilirsiniz.



EU-DSGVO Madde 16 hükmü uyarınca okulda kaydedilmiş bulunan doğru olmayan
kişisel bilgilerinizin derhal düzeltilmesini veya eksikliklerin tamamlanmasını talep
edebilirsiniz.

EU-DSGVO Madde 17 hükmü uyarınca, bilgilerin işlenmesi eğer ki serbest ifade
özgürlüğü ve bilgi edinme hakkının kullanımı, bir hukuki yükümlülüğün yerine
getirilmesi, kamu çıkarı veya hukuki taleplerin dermeyan edilmesi, uygulanması
veya savunulması için gerekli değilse okulda kaydedilmiş bulunan kişisel
bilgilerinizin silinmesini talep edebilirsiniz.
 EU-DSGVO Madde 18 hükmü uyarınca,


 eğer ki bilgilerin doğruluğuna itiraz ettiğiniz halde ve okulun verilerin doğruluğunu
araştırmak için zamana ihtiyacı varsa,
 ya bilgileriniz haksız yere işlendiği halde bu bilgilerin silinmesini reddediyorsanız
veya
 okulun bu bilgilere artık ihtiyacı yoksa, fakat sizin bunlara hukuki talepleri dermeyan
edebilmek, uygulamak veya savunmak için ihtiyacınız varsa
kişisel bilgilerinizin işlenmesinin sınırlandırılmasını talep edebilirsiniz.



EU-DSGVO Madde 21 hükmü uyarınca işleme faaliyetine itirazda bulunabilirsiniz. Bu
itiraz hakkı, kişisel bilgilerinizin bize verilmiş olan bir görevin yerine getirilmesi
bakımından gerekli olması, kamu çıkarına olması veya kamu erkinin kullanımı ile
birlikte gelmesi hasebiyle işlenmesine karşı sizin kendinize özel durumunuzdan
doğan her zaman için mümkün itirazda bulunma hakkıdır; bu, bu düzenlemelere
dayalı bir profilleme çalışması için de geçerlidir. Bu durumda, bilgilerin işlenmesinde
şahsen izin çıkarlarınıza, haklarınıza ve özgürlüklerinize karşı ağır basan, korunması
gereken amir gerekçeler bulunduğunu kanıtlamadığımız veya bilgilerinizin
işlenmesinin hukuki taleplerin dermeyan edilmesine, uygulanmasına veya

savunulmasına hizmet etmediği hallerde kişisel bilgileriniz okul tarafından daha fazla
işlenmez.
 EU-DSGVO Madde 20 hükmü uyarınca işlemin bir kabul beyanına veya
sözleşmeye dayanması ve otomatik işlem yardımıyla aktarılması halinde okula
vermiş olduğunuz kişisel bilgilerinizin size yapılandırılmış, genel geçer ve elektronik
ortamda okunabilir bir formatta verilmesini veya bir başka sorumluyla paylaşılmasını
talep edebilirsiniz (veri aktarım hakkı).


EU-DSGVO Madde 77 hükmü uyarınca bir kişisel bilgilerin korunması bakımından
yetkili bir kuruma başvurarak şikayette bulunabilirsiniz. Kural olarak bunun için
ikamet ettiğiniz yerdeki veya işyerinizin bulunduğu yerdeki yetkili denetleme
kurumuna başvurabilirsiniz. Baden-Württemberg'de bu kurum Kişisel Verilerin
Korunması ve Bilgi Edinme Özgürlüğü Eyalet Görevlisidir.

