
Soyadı     Adı    Doğum tarihi 

 

Öğrencilerden kişisel veriler (personenbezogene Daten), fotoğraflar ve videoların yapılması ve 

yayınlanmasını düzenleyen veri korunması hakı açıklaması 

 

 

Okul / Okul damgası       Yer, tarih 

 

Sayın veliler, sevgili öğrenciler, 

 

eğitimsel çalışma sırasında okulumuzdaki aktiviteleri belgeleyip icabında daha büyük bir çevreye 

açık hale getirmek istiyoruz. Bu özellikle okul gezilerinde, yarışmalarda, projelerde ve başka okul 

etkinliklerinde çekilmiş fotoğraflar için geçerlidir. 

Sınıf fotoğrafları da herkes için bir hatıra oluştursun. Fakat bunu sadece herkes tarafından 

onaylandığı zaman yapmaya izinliyiz. Fotoğraf çektiğimizde fotoğrafları bir bellek ortamında 

kaydettiğimiz için bu işlemle öğrencilerin kişisel verilerini işlediğimiz anlamına geliyor. 

Fotoğrafları yayınlanmıyorsa bile bu böyle geçerlidir. Yayınlandığı zaman sadece veri koruma 

meselesi değildir. Aynı zamanda da resim mülkiyet hakkıyla ilgilidir. 

Öğrencilerden fotoğraf yayınlayabilmek için iki açık rıza gereklidir. Açık rızalar gönüllüdür. Rıza 

göstermeyince ya da sonradan rızadan vazgeçince kimse için zarar oluşturmaz. 

 

Okuldaki çalışanlar fotoğraf, video ve ses kaydıyla ilgilenirken kanun hükümlerine göre 

davranacaklarını garanti ederler. Okul etkinliklerindeki basın temsilcilerine ya da fotoğrafçılara 

okuldaki ayarlamalarına dair bilgi verilecek. Fakat  hukuki sorumluluğu basın temsilcisileri 

taşımaktadır. Aynı şekilde başka üçüncü kişi (mesela başka ebeveynler) okul etkinliklerinde kayıtlar 

yaparken ve yayınlarken onların da varolan sorumluluğuna işaret edilecektir. 

Bunun haricinde okul olarak başkalarının davranışları için sorumluluk alamıyoruz. Bu en çok resmi 

etkinlikler için geçerlidir. 

 

Veri korumayla ilgili reşit olmayan çocuklar için veliler karar verir. 14 yaşına geldikten sonra resim 

mülkiyet hakkıyla ilgili yalnız velileri değil, aynı zaman da çocukların kendileri de karar verir. O 

yüzden o yaştan itibaren öğrencilerin de bu formda imza vermeleri lazım. 

 

Burada iki önemli hukuki bilgi verilecektir: 

Fotoğrafları ya da videoları dijital olarak iletirken ya da yayınlanırken onları üçüncü kişiler 

tarafından değiştirilebilir ya da değiştirilemez şeklinde yasak olan amaçlar için kullanılabilir.  

Yetkisiz bir iletim ve üçüncü kişi tarafından internette yayınlanma  mümkündür. İnternette 

yayınlayınca bilgiler sürekli, zaman açısından sınırsız şekilde ve bütün dünyada ulaşılmış ve 

kaydedilebilir haline geliyorlar. Belki de arama motorlarıyla bulunmuş olabilir. 

Başka kişi ve şirket bilgileri internetteki başka bilgilerle bağdaştırıp bir kişilik profili oluşturulması, 

bilgilerin değiştirilmesi veya başka amaçlarca kullanılması önlenemez. 

 

Kaydedilen kişisel bilgilerle ilgili okuldan bir bilgi alma hakkınız vardır. Ayrıca düzeltme, silme ya 

da sınırlama, işleme itirazı ve ulaşılabilirlik hakkınız vardır (Berichtigung, Löschung oder 

Einschränkung, ein Widerspruchsrecht gegen die Verarbeitung und ein Recht auf 

Datenübertragbarkeit).  

 

Hem de Sachsen-Anhalt'ın veri koruma yetkilisinde şikayet hakkınız vardır. 

 

Saygılarımızla 

 

Okul müdürlüğü ya da yetkilileri 



Soyadı     Adı    Doğum tarihi 

 

Evet işaretleyerek okulda ve okul etkinliklerinde okulun yukarıda sunduğu amaçlar için 

çocuğum(uz)dan fotoğraf, video ve ses kaydı alınıp bellek ortamında kaydı yapılmasını (bir 

paylaşım ya da yayınlama durumu söz konusu yok iken) onaylıyorum: 

 

☐ evet ☐ hayır 

 

Evet işaretleyerek çocuğum(uz)dan fotoğraf, video ve ses kaydı alınıp aşağıda sunduğu  yerlerde 

yayınlanmasını onaylıyorum: 

 

Sınıfta yayınlaması         ☐ evet ☐ hayır 

(örneğin ders konuları ya da duvar gazetesi olarak) 

 

Okul binası ve arazisinda        ☐ evet ☐ hayır 

(örneğin etkinliklerden ya da yarışmalardan bildiriler) 

 

Okulun içinde yayınladığı baskı mamulleri      ☐ evet ☐ hayır 

(örneğin kronikler, sınıf kitaplar) 

 

Okul dışında da yayınladığı baskı mamulleri     ☐ evet ☐ hayır 

(örneğin okulla ilgili olan el ilanlar) 

 

Okulun sorumluluğunda olan internette yayınlamaları    ☐ evet ☐ hayır 

(örneğin okulun web sayfasında) 

 

Okul tarafından ilettikten sonra üçüncü kişiden yayınlamaları   ☐ evet ☐ hayır 

(örneğin gazetelerde ve online medyada) 

 

Üçüncü kişi tarafından yapılmış kayıtların yayınlamalarını     ☐ evet ☐ hayır 

(örneğin okul etkinliklerindeki basın temsilciler ya da fotoğrafçılar) 

 

Üçüncü bir kişiye bu hakları devrederken aynı zamanda ana yapısını bozmadan işleme hakları da 

alır. Ücretsiz verilecektir. 

 

Evet işaretleyerek çocuğum(uz)dan fotoğraf, video ve ses kaydı yayınlandığı zaman tüm isim (ad ve 

soyad) zikredilmesini onaylıyorum: 

 

☐ evet ☐ sadece adı ☐ hayır 

 

Verilen onaylar gelecekte için her zaman geri çekilebilir. Bu aynı zamanda sadece belirgin maddeler 

ya da fotoğraflar için de mümkün. Onayı geri çektikten önceki yapılan işlemler huhukiliğini 

kaybetmezler. Basım işlemlerinde basım komutu verdikten sonra onay geri çekilemez. Onayı geri 

çektikten hemen sonraki ilgili veriler kullanılmayacak ve silinecek. 

Onay geri çekilmediği sürece çocuğun(uzun) okulumuzu terk edene kadar geçerlidir. Üçüncü kişiye 

verileri meşru olarak verdikten sonra onayı onlara karşı sizin kendiniz geri çekmeniz lazim 

gerekmektedir.     

 

Okulda ve okul etkinliklerinde fotoğraf, video ve ses kaydı kendimiz yapıp ya da başkalarından 

alırsak, yayınlanması ve iletilmesiyle ilglili sorumlu ve gösterildiği kişilerin istediği şekilde 

davranacağız.  

 



Yer, tarih 

 

 

Veli(ler)in imzası     14 yaş üstü öğrencinin imzası  

 

 

 

 

İki veli olunca sadece bir veli imza verirken ikinci velinin onayı da dahildir.    

  


