
SARS-CoV-2'nin tespiti için düzenli, ücretsiz antijen kendi kendine testlerinin 

uygulanması için veri koruma bilgileri   

 

Enfeksiyondan Korunma Yasasında yapılan değişiklik gereği, yüz yüze eğitime katılım 

yalnızca, Coronavirüs SARS Cov-2 enfeksiyonu için haftada iki kez onaylanmış bir 

teste tabi tutulan öğrenciler ve öğretmenler için yeterli koruma ve hijyen kavramlarının 

yerinde olması halinde izin verilmektadir 

 

Testlerin yürütülmesi ile bağlantılı olarak deneklerin çeşitli kişisel verileri işlenmektedir. 

Aşağıda bu veri işleme hakkında sizi bilgilendirmek istiyoruz: 

 

1) Sorumluluk 

 

Veri işlemeden testi gerçekleştiren okul sorumludur. 

  

2) Veri koruma görevlileri 

 

İlgili okulun sorumlu veri koruma görevlisinin iletişim bilgileri okuldan alınabilir veya 

okulun web sitesinde görüntülenebilir. 

 

3) Veri işleme 

 

Aşağıdaki kişisel veriler, kendi kendine düzenli antijen testlerinin bir parçası olarak 

işlenir: 

- Test yapılacak kişinin adı, iletişim bilgileri ve doğum tarihi, 

- Sağlık verileri: Test sonuçları 

 

Testlerin sınıfta yapılması ve sonucun pozitif olması durumunda alınacak tedbirler 

(örneğin derse katılımın sona ermesi, yasal veliler tarafından okuldan alınma) 

nedeniyle test sonucunun sınıfta veya okul topluluğunda bilinmesi kaçınılmazdır. 

Yalnızca kendi kendine pozitif test sonucu eğitimli personel tarafından PoC hızlı testi 

ile onaylanırsa, bu veriler okul yönetimi tarafından ilgili resmi sağlık kuruluşlarına 

iletilecektir. 

 



Veri işleme, yalnızca akut enfeksiyonları belirlemek ve COVID-19'un yayılmasını 

önlemek ve kontrol altına almak amacıyla gerçekleştirilir. 

 

Veri işlemenin yasal dayanağı, Genel Veri Koruma Yönetmeliği Madde 6 Fıkra 1 Bent 

a uyarınca verilen onaydır. Verilerin sağlık otoritesine iletilmesinin yasal dayanağı, 

Enfeksiyondan Korunma Kanunu Madde 6, 8 ile bağlantılı olarak Genel Veri Koruma 

Yönetmeliği Madde 6 Fıkra 1 Bent c, Madde 9 Fıkra 2 uyarınca yasal raporlama 

yükümlülüklerinin mevcudiyetidir.  

 

4) Saklama Süresi 

 

Veriler, kendi kendine antijen testinin gerçekleştirildiği tarihten itibaren dört hafta 

süreyle okul tarafından saklanacak ve ardından silinecektir. 

 

 

5) Etkilenen Haklar 

 

Veri işleme ile ilgili olarak, aşağıdaki belirtilen haklara sahipsiniz. Haklarınızı kullanmak 

için veya veri işlemeyle ilgili herhangi bir sorunuz varsa, lütfen doğrudan ilgili okulla 

iletişime geçin. 

 

a) Bilgi Edinme Hakkı 

Genel Veri Koruma Yönetmeliği Madde 15’e göre, işlenen kişisel veriler hakkında bilgi 

talep edebilirsiniz.  

 

b) Düzeltme hakkı 

Sizinle ilgili bilgiler (artık) doğru değilse, Genel Veri Koruma Yönetmeliği Madde 16'ya 

göre düzeltme talep edebilirsiniz. 

 

c) Sildirme Hakkı 

Genel Veri Koruma Yönetmeliği Madde 17’de belirtilen koşullar altında sizin veya 

çocuğunuzun kişisel verilerinin silinmesini talep edebilirsiniz. 

 



d) Veri Taşınabilirliği Hakkı 

 

Genel Veri Koruma Yönetmeliği Madde 20’ye göre, sizinle ilgili kişisel verileri size talep 

üzerine yapılandırılmış, ortak ve makine tarafından okunabilir bir formatta sunacağız, 

böylece veriler herhangi bir engel olmaksızın sorumlu başka bir kişiye iletilebilir halde 

olacaktır. 

 

e) İtiraz Hakkı 

Genel Veri Koruma Yönetmeliği Madde 21’e göre, özel durumunuzdan kaynaklanan 

nedenlerle verilerinizin işlenmesine her zaman itiraz etme hakkına sahipsiniz. 

 

 

f)  Şikâyet Hakkı 

Verileriniz işlerken veri koruma yönetmeliklerine uyulmadığını düşünüyorsanız, bir 

şikâyet ile sorumlu denetim makamına başvurabilirsiniz. Bu makam, Veri Koruma ve 

Bilgi Edinme Özgürlüğünden sorumlu Eyalet Komiserliği’dir. Hintere Bleiche 34, 55116 

Mainz, www.datenschutz.rlp.de. 

 

 

 

http://www.datenschutz.rlp.de/

