18.03.21 itibariyle

PoC-Antijen-Testi ile kendi kendine test yapmak ve kişisel verilerin işlenmesine
ilişkin rıza formu

I.

PoC-Antijen-Testi ile kendi kendine test yapmak için rıza belgesi

İşbu belge ile, Alman Medeni Kanunu 1629. maddesi 1. fıkrası, 2. bendi 1. Alt bent
[BGB]‘ye uygun olarak

__________________ doğumlu (doğum tarihi)

Kızımız / oğlumuz __________________________________ (adı, soyadı) 1

Coronavirüs-SARS-CoV-2 enfeksiyonu şüphesi durumunda okuldaki PoC-AntijenTest alanında PoC-Antijen-Testi ile kendi kendine test yapmasına izin veriyorum.
Verdiğim bu izin, okul tarafından akredite olan ve daha önce bu konuda eğitim alan
kişiler veya tıbbi bir meslek icra eden kişiler tarafından testin nasıl yapılacağını
göstermelerini ve açıklamalarını da kapsamaktadır. Bu kişiler, özellikle öğretmenler
veya gönüllü idari personel, test merkezinde kadrolu veya ek görev olarak çalışan
kişiler (örneğin hekimler veya yardım kuruluşlarının personeli) olacaktır.
PoC-Antijen-Testi okulun resmi bir testi değildir ve kızınızın veya oğlunuzun kendi
isteğiyle ve ücretsiz olarak kendi kendine yapacağı bir testtir. Kullanılacak test
hakkında ve nasıl yapıldığına dair detaylı bilgiler ve kullanma kılavuzunu
https://www.roche.de/patienten-betroffene/informationen-zu-krankheiten/covid-19/sars-cov-2rapid-antigen-test-patienten-n/#anchor-handhabung adresinden inceleyebilirsiniz.

Pozitif çıkan bir Antijen-Testi enfeksiyona işaret edebilir ancak kesin bir Coronavirus
SARS-CoV-2 enfeksiyonu teşhisi değildir. Pozitif çıkan bir Antijen-Testinden sonra
yapılan bir PCR-Testinden negatif sonuç çıkması da mümkündür. Yine de kendi
kendine yapılan bir PoC-Antijen-Hızlı Testin (“Kendi Kendine Test”) sonucu pozitif
çıktığını öğrenen herkes durumu derhal görevlilere bildirmek zorundadır ve derhal
doğrudan evine gitmesi gerekmektedir. Bu nedenle bu yazıda antijen testinin pozitif
çıktığında nelerin yapılması gerektiği ile ilgili detaylı bilgi de alacaksınız.

Antijen-Testi negatif çıktığında, bu sonucun sadece anlık olduğunu unutmamak
gerekir. Bu testler çocuğunuza SARS-CoV-2 enfeksiyonu bulaşmadığının kesin ispati
değildir.

1

Reşit olan öğrenciler de buraya ismini, soyadını ve doğum tarihini yazmalıdır.
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Hijyen ve mesafe kuralları ile maske takma zorunluluğu test sonucu negatif çıksa bile
devam etmekte ve bu kurallara uyulması gerekmektedir.
PoC-Antijen-Testi ile kendi kendine test yapma rızası isteğe bağlıdır ve istediğinizde
ve o an itibariyle geçerli olmak üzere geri çekilebilir. PoC-Antijen-Testi ile kendi
kendine test yapma kampanyasına katılabilmek için okulunuzun muhtemel bir pozitif
sonucu öğrenmesine izin vermeniz koşuluna bağlıdır.
Bu izin hem anne hem baba tarafından imzalanması gerekmektedir. Çocuğun
velayeti tek başına anne veya babaya ait olduğu durumlarda veya Alman Medeni
Kanunu 1628. maddesi [BGB] kapsında alınmış bir karar var ise çift imza şartı geçerli
değildir.

Şehir, tarih

Ebeveynlerin veya reşit olan öğrencinin imzası

II. PoC-Antijen-Testi ile kendi kendine test sırasında alınan kişisel verilerin
işlenmesi için rıza belgesi.
Ayrıca AB Yönetmeliği No 2016/679 (Kişisel Verilerin Korunması Yönetmeliği –
DSGVO) 6. maddesi 1. fıkrası 1. bendi a alt bendi ile 9. Madde 2. fıkrası, 2a bendi
gereği kızımızın/oğlumuzun aşağıda belirtilen kişisel verilerinin muhtemel bir
Coronavirüs SARS-CoV-2 enfeksiyonunun tespiti ve Coronavirüs SARS-CoV-2
virüsünün yayılmasını önlemek amacıyla işlenmesine izin veriyoruz:








Kızınızın veya oğlunuzun adı ve soyadı
Kızınızın veya oğlunuzun doğum yeri ve doğum tarihi
Kızınızın veya oğlunuzun adres bilgileri
Kızınızın veya oğlunuzun eğitim bilgileri (okul ismi, sınıfı)
Sizin, ebeveynleri olarak isminiz ve soyadınız
Sizin, ebeveynleri olarak adres bilgileriniz
Test sonucu

Vereceğiniz izin, kızınız / oğlunuz kendi kendine PoC-Antijen-Testini sırasında
çocuğunuza refakat eden öğretmen veya okul tarafından bu amaçla görevlendirilen
diğer kişilerin test sonucunu görebilmelerine ve test sonucunun kendilerine teslim
edilmesini de kapsamaktadır. Kızınızın veya oğlunuzun pozitif antijen-hızlı-test
sonucunu yerel yetkili sağlık dairesine bildirmenizi gerektiren yasal veya idari
yükümlülükleriniz (bakınız “Yeni koronavirüs (SARS-CoV-2) salgınının önlenmesi
amacıyla veya temas edilen kişilerini 1 numaralı kategoride olması nedeniyle verilen
tecrit (izolasyon veya karantina) ile ilgili yönerge ile ilgili kararname”nin kapsamındaki
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Sosyal işler, Sağlık, Gençlik, Aile ve Yaşlılar Bakanlığı Kararnamesi) buradaki
düzenlemelerden etkilenmez.
Kişisel verilerin işlenmesi ile ilgili daha detaylı bilgi:
Kişisel verilerinizi kaydeden kurumlar işlem tamamlandığında ve bilgiler artık
gerekmediğinde (özellikle okul içi tecrit veya okulda yüz yüze yapılan derslere
katılmama veya enfeksiyon zincirin kırılması gibi durumlar için) kişisel verilerinizi
silecektir.
Kişisel verilerin okul tarafından işlenmesinden kızınızın veya oğlunuzun gittiği okulun
müdürü sorumlu olacaktır.
Eğitim Bakanlığı’nın devlet okullarından sorumlu Merkezi Kişisel Veri Sorumlusu
Sayın Torsten Mai’dır.
Kendisine 0431-988-2452 numaralı telefondan veya
DatenschutzbeauftragterSchule@bimi.landsh.de mail adresinden ulaşabilirsiniz.
Konuyla muhatap kişiler olarak, koşulların bulunması halinde, aşağıdaki haklara
sahipsiniz: Kişisel Verilerin İşlenmesi Yönetmeliği (DSGVO) 15. maddesi uyarınca
bilgi edinme hakkına sahipsiniz. Kişisel Verilerin İşlenmesi Yönetmeliği (DSGVO) 16.
maddesi uyarınca düzeltme hakkına sahipsiniz. Kişisel Verilerin İşlenmesi
Yönetmeliği (DSGVO) 17. maddesi uyarınca kaydın silinmesi hakkına sahipsiniz.
Kişisel Verilerin İşlenmesi Yönetmeliği (DSGVO) 18. maddesi uyarınca verilerin
işlenmesinin kısıtlanması hakkına sahipsiniz. Kişisel Verilerin İşlenmesi Yönetmeliği
(DSGVO) 20. maddesi uyarınca verilerin aktarılabilme hakkına sahipsiniz. Kişisel
Verilerin İşlenmesi Yönetmeliği (DSGVO) 21. maddesi uyarınca itiraz etme hakkına
sahipsiniz.
Kişisel verilerin işlenmesi ile ilgili itirazınızı Eğitim Bakanlığı’nın devlet okullarından
sorumlu Merkezi Kişisel Veri Sorumlusu’na veya Veri Güvenliğ Bağımsız Eyalet
Merkezi’ndeki Veri Güvenliği Eyalet Sorumlusu’na (Holstenstraße 98, 24103 Kiel)
yapabilirsiniz.
Okul, kızınızın veya oğlunuzun test sonucunun pozitif olduğunu öğrendiğinde kızınız
veya oğlunuz yeni bir PCR testi ile enfekte olmadığını ispat edene kadar veya ilgili
sağlık dairesinin veya başka yetkili bir kurum tarafından yeni bir karar gelene kadar
geçici olarak yüz yüze yapılan derslere ve sınavlara katılamayacaktır. Kaçırılan
sınavlar için gerektiğinde telafi sınavları yapılabilir. Bu tedbir öğretmenlerine, sınıf ve
okul arkadaşlarına veya başka kişilere hastalığın bulaşmasını önlemek amacı ile
alınmaktadır. Kızınız veya oğlunuzun test sonucu pozitif olduğu bilgisi alınır alınmaz
kendi okul grubundan uzaklaşmak zorunda kalacaktır. Kızınız veya oğlunuz tecrit
süresince okulda pedagojik refakat ve destek alacaktır. Kızınızın veya oğlunuzun
PoC-Antijen-Testi ile kendi kendine test yapmasına izin vermekle birlikte pozitif
sonucu size bildirildikten sonra kızınızı veya oğlunuzu derhal gelip okuldan almayı
veya aldırmayı da kabul etmiş oluyorsunuz.
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Kızımızın veya oğlumuzun okulda derste olduğu zamanlarda aşağıdaki sabit hat
veya cep telefonu numaralarından bize ulaşabilirsiniz:

1. ____________________________

2. ____________________________

Kişisel verilerin işlenmesi rızası isteğe bağlıdır ve istediğinizde ve o an itibariyle
geçerli olmak üzere geri çekilebilir. İzni iptal ettiğiniz ana kadar işlenen veriler ve
verilerin aktarımı yasal kalacaktır.
Bu izin hem anne hem baba tarafından imzalanması gerekmektedir. Çocuğun
velayeti tek başına anne veya babaya ait olduğu durumlarda veya Alman Medeni
Kanunu 1628. maddesi [BGB] kapsında alınmış bir karar var ise çift imza şartı geçerli
değildir.
Öğrenci reşit ise kendi imzasıyla Kişisel Verilerin İşlenmesi Yönetmeliği (DSGVO) 6.
maddesi, 6. fıkrası 1a bendi ve 9. maddesi 9. fıkrası, 2a bendine uygun olarak
yukarıda belirtilen kapsamda kişisel verilerinin işlenmesine izin vermektedir ve PoCAntijen-Testinin kendi kendine yapılması ile ilgili bu rıza formunun diğer tüm
bilgilendirmelerini kabul ettiğini beyan etmiş olur.

Şehir, tarih

Ebeveynlerin imzası veya reşit olan öğrencinin
imzası
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