Marsberg Sekundarokulunda dijital ortamda calişma
12 DS-GVO maddesine yönelik veri koruma yasası. (Durum 10.05.2020)

1. Ön bilgilendirme / Veri işlemenin amacı
Moodle öğrenme platformu ve BigBlueButton video konferans platformu, Marsberg
okulundaki öğretim kavramının bir parçasıdır. Çevrimiçi öğretim birimleri, küçük gruplar
halinde bireysel destek ve tavsiye veya öğrenciler ve öğretmenler arasında bireysel
toplantılar yapmak için kullanılacaktır.
Moodle ve BigBlueButton videokonferans eğitim ve öğretim platformu kullanarak
cocuklarınızın kişisel verileri işleme alınacak. Bu nedenle, hangi verilerin toplandığı ve bu
verilerin hangi haklardan kaynaklandığı konusunda sizi bilgilendirmek istiyoruz.
Aşağıdaki kişisel veriler işlenilecektir:
• Isim
• Mail adresi
• Kursalar katılım
• Kurslara katılım saatlerı
• Forumlarda ve Chatlerde yapılan girişler
• IP adresleri
• Kullanılan cihaz hakkında bilgi
• Görüntü ve ses verileri
• Videokonferans odasının adı
• Muhtemelen. Ekran paylaşımdaki dosyalar
* Bu veriler yalnızca Video konferans Platformu BigBlueButton esnasında kullanılacaktır.
Video konferansları okul tarafından (özellikle görüntü ve ses) kesinlikle kayıt edilmeyecektir.
Video konferans odalari öğretmenler tarafindan yönetilmektedir.
Ayrıca, sunucuda otomatik olarak kullanım günlükleri oluşturulur. Bunlar yalnızca teknik
sorunları cözebilmek icin kullanilacaktir.
2. Veri islemenin yasal dayanağı
Veriler sadece AB Genel yönetmenliği, Federal Veri Koruma Yasası ve Kuzey Ren-Vestfalya
Eyaleti Devlet Veri Koruma Yasası esasa alınarak saklanmaktadır.
3. Sözleşmenin yasal dayanaği
Işleme, rızanız temelinde gerçekleşmektedir.

4. Kisisel verilerin alicilari
Yalniz ihtiyaç duyan kişilerin belirtilen verilere erişmesine saglanacaktir. Kisisel verileri okul
tarafından gizli tutulacaktır ve üçüncü kişilere aktarilmayacaktir. Bu sadece Marsberg
okulundaki öğretmenler ve pedagoklar cocuklarin kişisel verilerine erişebileceği anlamina
gelmektedir.
Bundan farklı olarak, çocuğunuz tarafından yapılan forumlardaki ve sohbetlerdeki diğer
girişler de aynı kursun diğer kullanıcılarına erişebilir. Bir video konferanstaki tüm
katılımcıların video konferansın içeriğine (görme, duyma ve okuma anlamında) erişimi vardır.
Video konferanslari sadece ögretmenler tarafindan baslatilabilir, böylece denetleme her
zaman garantiye alinmaktadir.
5. Verilerin iletimi
Moodle ve BigBlueButton bulut sunucularımız Strato'nun özel olarak barındırılan
sunucularında ayrı olarak çalıştırılır ve doğrudan tarafımızdan görevlendirilen kişiler
tarafından yönetilir ve denetlenir. Bunlar çocuğunuzun kişisel verilerini münhasıran bizim
adımıza ve talimatlarımıza dayanarak işler. Hem Moodle öğrenme platformu hem de
BigBlueButton video konferans platformuna yalnızca Marsberg okul üyeleri tarafından
erişilebilir.
Veri koruma yasası açısından kişisel verilerin iletimi yoktur. Son cihazlar ve
yukarıdakiler arasındaki tüm veri trafiği Bulut sunucuları yalnızca SSL şifrelemesi
yoluyla gerçekleşir.
6. Kayit süresi
Çocuğunuzun kullanıcı profilindeki veriler, genellikle okuldan ayrılana kadar kullanıcı profili
silinene kadar saklanır. Kursa katılımdan elde edilen veriler, kursun sonuna kadar, genellikle
her okul yılının sonuna kadar saklanır.
Okul, BigBlueButton kullanımı ile ilgili kişisel verileri saklamaz. Konferans sırasında
paylaşılan içerik, konferans salonu kapatılır kapatılmaz platformdan silinir.
Sunucudaki kullanım günlükleri genellikle oluşturulduktan yedi gün sonra otomatik olarak
silinir. şifrelenmiş dosyalar birkaç hafta boyunca dahili olarak saklanır.
7. Kullanici haklari
Sorumlu organa karşı, çocuğunuz hakkında saklanan verilere ilişkin çeşitli iddialarınız vardır.
Bu içerir:
1. Çocuğunuz adina kayit edilen veriler hakkında bilgi: Bu bilgiler talep üzerine
elektronik olarak iletilir.
Sorularinizi buraya iletebilirsiniz: admin@sekundarschule-marsberg.de

2. Düzeltme hakkı: Yanlış veri depolanırsa, sorumlu kişiden bunu yapmasını
isteyebilirsiniz. Sorumlu kişi talebe uyacaktır.

3. Silme hakki: Çocuğunuzun verilerini kalıcı olarak silme hakkına sahipsiniz.
8. Cayma hakki
Resmi olmayan bir mektup göndererek çocuğunuzun verilerinin işlenmesine ilişkin izninizi
geri çekme hakkına sahipsiniz. (İptalin sonuçları için aşağıya bakın).
9. Denetim makamına şikayette bulunma hakkı
Çocuğunuz hakkında saklanan verileri korumak için yasal hükümlerin ihlali durumunda,
sorumlu denetim makamına başvurabilirsiniz. Sorumlu denetim makamı, Kuzey RenVestfalya eyaletinin eyalet veri koruma görevlisidir.
Veri Koruma ve Bilgi Özgürlüğü Eyalet Komiseri
Kuzey Ren-Vestfalya
Postakodu: 20 04 44
40102 Düsseldorf
Tel.: 0211/38424-0
Fax: 0211/38424-10
Mail: poststelle@ldi.nrw.de
Lütfen önce okuldaki sorumlu veri koruma görevlisi ile konuşun. Çoğu durumda, bu soruları
netleştirebilir ve şikayetleri çözülebilir.
10. Sorumlu kisi
Okul müdürü
Frau K. Stolp
Lillers-Straße 18
34431 Marsberg
Telefon: 02992/8055
Lütfen dikkat:
Moodle öğrenme platformunu kullanma izninizin verilmemesi / iptal edilmesi, çocuğunuzun
öğrenme platformuna erişemeyeceği ve sanal evde eğitim kurslarına katılamayacağı
anlamına gelir.
BigBlueButton video konferans platformunu kullanma izninin verilmemesi / iptal edilmesi,
öğrenme platformunun genel olarak dışlanmasına yol açmaz. Bu durumda, çocuğunuz video
konferansına katılamaz
Moodle veya / ve BigBlueButton'a katılmadigi durumda, çocuğunuzun herhangi bir konuda
dezavantaji olmayacaktır
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

18 Mayıs 2020 tarihli veri koruma beyanına dayanarak, çocuğumun okula devam süresi
boyunca beyan ederim:
Moodle ögrenme platformunu
o

Kabul ediyorum

o

Kabul etmiyorum

BigBlueButton video platformunu
o

Kabul ediyorum

o

Kabul etmiyorum

Çocuğuma, her türlü kaydın (ekran görüntüleri, örneğin ekran görüntüleri veya cep telefonları
tarafından çekilen videolar) yasaklandığını belirtmiştim. Üçüncü tarafindan yapılan kayıtların
okul tarafından kontrol edilemediğinin farkındayım.
Cocugunuzun ismi: ______________________________
Tarih, imza: ____________________________________

