Okul ziyareti çerçevesinde SARS-CoV-2 taramasına katılım ve bununla
bağlantılı olarak verilerin aktarımı için rıza beyanı
Çocuğun veya reşit öğrencinin adı: ______________________________
Sınıf/Grup: ________________

Okul/anaokulu: _________________________

Freiburg Belediyesi'nin Freiburg Üniversitesi Kliniği ile birlikte yürüttüğü test stratejisi
çerçevesinde, öğrencilerin yanı sıra ana okulu ve gündüz bakımevi çocukları, bir
SARS-CoV-2 enfeksiyonu test işlemine katılmaya davet edilmektedir. Test işlemi,
birden fazla çocuğun toplandığı bir "Havuz testi" şeklinde yapılmaktadır. Çocuğunuzun
taramaya katılımı gönüllü ve ücretsizdir. Tarama, resmi olarak şart koşulan tüm test
yükümlülüklerini yerine getirir. Bir test yükümlülüğü geçerli olduğu sürece, çocuğunuz
veya reşit öğrenciniz yüz yüze derse katılamaz.
Test ile bağlantılı olarak sizin ve çocuğunuzun adı, iletişim bilgileri, cinsiyet, doğum
tarihi ve sağlık bilgileri (test pozitif, test negatif) gibi kişiye özel bilgileri işlenmektedir.
E-Posta ve sonucun pozitif olması durumunda SMS üzerinden de test sonucu
hakkında bilgilendirileceksiniz. Havuz testi pozitif çıkarsa bir tekli ardıl test yapılması
gereklidir. Pozitif sonuç durumunda yerel yetkili sağlık dairesi bilgilendirilecektir. Bu
kuruluş, Enfeksiyondan Korunma Yasası (IfSG) madde 6, 8 ile bağlantılı olarak Genel
Veri Koruma Yönetmeliği (DS-GVO) madde 6 Par. 1 c, madde 9 Par 2 i uyarınca,
çocuğunuzun veya reşit öğrencinizin pozitif test sonucu hakkında sizi bilgilendirmekle
yükümlüdür. Bunun için çocuğunuzun veya reşit öğrencinizin kimliğinin açık bir şekilde
belirlenmesi ve gerektiğinde sizinle irtibata geçilmesi gereklidir. Ayrıca bilgiler
anonimleştirilmiş biçimde, proje denetimi ve araştırma için kullanılmaktadır.
SARS-CoV-2 taramasına katılıma dair onayınız ile birlikte, çocuğunuzun veya reşit
öğrencinizin, rehberlik ve denetim altında bir veya birden fazla SARS-CoV-2 testi
yaptırmasını kabul etmiş sayılırsınız. Ayrıca Freiburg Belediyesi tarafından, bu testlerin
uygulanması için gerekli verilerin işlenmesini kabul etmiş sayılırsınız.
Teste katılımın okul tarafından kayıt altına alındığını biliyorum. Bu onayımı her zaman
hiçbir gerekçe göstermeksizin iptal edebileceğimin farkındayım. İptal beyanım
ulaştıktan sonra benim ve çocuğumun verileri artık işlenemez. Bunlar gecikmeksizin
silinmelidir. İptal beyanımı okula yapacağım.
Lütfen ilgili kutucuğu işaretleyin:

☐

Katılımı onaylıyorum.

_________________________
Yer, Tarih

☐

Katılımı reddediyorum.
______________________________
İmza veli veya reşit öğrenci

