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Öğrencilerin kişisel verilerinin, fotoğraflarının, video ve ses kayıtlarının işlenmesi ve yayınlanması onayı  

Falkenrealschule Freudenstadt 
 

Sayın veliler,  
Sevgili öğrenciler,  
 
Çeşitli amaçlarla kişisel verilerin işlenmesi gerekmektedir. Bu ancak bir onayla mümkündür. Aşağıdaki yazıyla bu 
konudaki onayınızı almak istiyoruz.  
         Stefanie Maier, RRin 

      
[Öğrencinin soyadı, adı, doğum tarihi ve sınıfı] 

 

1) Kişisel verilerin yayınlanması  

Uygun gördüğümüz durumlarda okul hayatımızda geçenlerle ilgili -kişisel de olabilen- birtakım bilgilere kamuda geniş 
çapta ulaşılabilmesini sağlamak istiyoruz. Bu nedenle özellikle pedagojik çalışmalarımız veya okul etkinlikleri 
çerçevesinde oluşan bazı yazı ve fotoğrafları yayınlamak istiyoruz. Burada sınıf fotoğraflarının yanında okul gezileri, 
öğrenci seyahatları, öğrenci değişimi, spor yarışları, diğer yarışmalar, ders projeleri veya „okulun herkese açık olduğu 
gün“ ile ilgili kişisel bilgiler sözkonusu olabilmektedir.  
 

Bu yazıyla yukarıda belirtilen kişinin fotoğrafları dahil, kişisel verilerinin aşağıda belirtilen medyalarda 
yayınlanmasını onaylıyorum/onaylıyoruz:       Lütfen işaretleyin!  
 

 Okul binasında ilan tahtasında  
 Okulun yıllık raporunda/yıllık kitabında  
 Yerel günlük basında (basılarak)  
 World Wide Web (Internet) okulun internet sitesinde: www.falkenrealschule.de 

 Bu konuda aşağıdaki uyarıları dikkate alın! 

  Fotoğraflar 
  Diğer kişisel veriler (soyad, ad, sınıf) 
Fotoğraflarla ilgili haklar ücretsiz tanınır ve görünüm çirkinleştirilmediği sürece fotoğrafları işleme hakkını da içerir. Yıllık 
raporlarda sınıf fotoğraflarına sadece bir alfabetik isim listesi koyulacaktır. Bunun dışında fotoğraflara isim bilgileri 
eklenmeyecektir.  
 

2) Video kayıtlarının yapılması  
Bu yazıyla ders çerçevesinde video kayıtlarının yapılmasını onaylarım/onaylarız:  
Lütfen işaretleyiniz!  
 

 
 

 

   Spor dersi çerçevesinde şu amaçla video kaydı yapılabilir: [Amaç okul tarafından belirtilecek] 
   Okul çalışmaları çerçevesinde şu amaçla video kaydı yapılabilir: [Amaç okul tarafından belirtilecek] 
   Okul çalışmaları çerçevesinde şu amaçla ses kaydı yapılabilir [Amaç okul tarafından belirtilecek] 

Yapılacak kayıtlar sadece ders çercevesinde kullanılacaktır, fakat öğrencinin davranışının başarı değerlendirmesinde 
kullanılmayacaktır ve üçüncü kişilere verilmeyecektir.  
 

Bu onay gelecekte her an geri alınabilir. Onayın geri alınması sadece belirli bir medya, veri türü veya fotoğraf konusunda 
da yapılabilir. Onay geri alınana kadar gerçekleşen işlemelerin hukuki meşruluğu, onayın geri alınmasından etkilenmez.  
Basılı yayınlarda basma siparişi verildikten sonra onay geri alınamaz. Onayın geri alınması durumunda ilgili veriler 
gelecekte artık yukarıda belirtilen amaçlarla kullanılmayacaktır ve zaman kaybetmeden ilgili internet sunumundan 
silinecektir. Onay, geri alınmadığı takdirde okula kayıtlı olunan süre boyunca geçerlidir, öğrencinin okuldan kaydı 
silindiğinde, veriler de silinecektir. Video kayıtları, verilen iş görevi tamamlandığında, fakat en geç okul yılının bitiminde 
veya kurs sınıfının sonunda veya yukarıda belirtilen amaca ulaşıldığında silinecektir.  
Onay gönüllü olarak verilir. Verilmemesinden veya geri alınmasından aleyhinize herhangi bir olumsuzluk 
doğmaz.   

Sizle ilgili işlenen kişisel verileri okuldan öğrenme hakkınız vardır. Ayrıca verilerin düzeltilmesi, silinmesi, kısıtlanması 
hakkınız vardır, verilerin işlenmesine itiraz etme ve verilerin iletilmesi hakkına da sahipsiniz. Buna ek olarak verilerin 
korunmasını denetleyen resmi daireye (Datenschutzaufsichtsbehörde), Baden-Württemberg veri koruma ve bilgi edinme 
özgürlüğü konularında sorumlu eyalet görevlisine (Landesbeauftragte/r für den Datenschutz und die Informationsfreiheit 
Baden-Württemberg) şikayette bulunma hakkınız vardır.  
 

Internette yayınlanan veriler / Verilerin korunması hukukuna dair uyarı:  

Internette yayınlanan kişisel veriler (fotoğraflar dahil) her an ve zaman olarak sınızsız bir şekilde dünyanın her tarafında 
internetten indirilebilir ve kaydedilebilir. Veriler, bu şekilde arama makinaları olarak adlandırılan sistemler üzerinden de 
bulunabilir. Bu durumda diğer kişilerin veya şirketlerin bu verileri internette mevcut diğer verilerle birleştirmesi ve böylece 
bir kişilik profili oluşturması, verileri değiştirmesi ve başka amaçlara kullanması mümkündür.  

      
[Yer ve tarih] 

      ve       
[Ögrenci velisinin imzası]  [14. doğum gününden itibaren: öğrencinin imzası] 

 


