خوداظهاری
مربوط به تعلق به افراد مستحق برخورداری از مراقبت اضطراری در مدرسه
از تعداد موارد ابتالی جدید  150یا باالتر در هفت روز گذشته به ازای  100.000جمعیت
بر اساس اطالعیه اداره بهداشت و امور اجتماعی ایالت مکلنبورگ-فورپمرن
تاریخ17.02.2021 :

نام مدرسه

کالس

نام خانوادگی/نام کودک

تاریخ تولد کودک

نشانی کودک (خیابان ،شماره پالک ،کدپستی ،مکان)
بدین وسیله من اعالم میکنم/ما اعالم میکنیم که:


ترتیب دادن مراقبت شخصی از کودکان به صورت دیگر با مسئولیت کامل امکان پذیر نیست.

من از این مساله مطلع هستم/ما از این مساله مطلع هستیم،
-

که عالوه بر این برای بهرهمندی از مراقبت اضطراری در مدرسه حداقل یکی از والدین باید در یک بخش زیرساخت حیاتی (به
فهرست مندرج در اعالمیه نیاز ضروری مراجعه کنید) مشغول به کار باشد و

-

نیاز ضروری برای کارفرما وجود داشته باشد .اعالمیه کتبی کارفرما به پیوست موجود است .اگر یکی از والدین شاغل در
زیرساخت حیاتی دارای شغل مستقل باشند ،خوداظهاری مربوطه جایگزین مدرک فوق الذکر میشود.

صرف نظر از این مساله ،ممکن است فرزندان افراد تک سرپرست خانوار که حتی از بخشهای مهم و حیاتی برای سیستم نباشند ،از طریق
تصمیمات موردی خاص موجه در مراقبت اضطراری مدرسه پذیرش شوند*.
یک مورد خاص موجه برای فرزندان افراد تک سرپرست خانوار ممکن است به طور مثال در صورتی وجود داشته باشد که مراقبت از
کودکان در هنگام فعالیت در دفتر کار خانگی به دلیل نوع فعالیت افراد تک سرپرست خانوار دیگر مقدور نباشد.
همچنین من از این مساله مطلع هستم/ما از این مساله مطلع هستیم که مراقبت از دانش آموزان مبتال به معلویتهای سخت و پیچیده و
اختالالت سالمتی صرف نظر از سن و وضعیت اشتغال من/ما تضمین میگردد .در موارد خاص موجه حتی مراقبت از کودکان در مراکز
بستری و نیمه بستری مرکز کمک به کودکان و جوانان و در موارد سخت و دشوار مانند به طور مثال در موارد تهدید و مخاطره سالمتی
و آسایش کودک نیز تضمین میشود*.
مورد خاص باید برای مدیریت مدرسه توجیه شود.
بر اساس دالیل فوق الذکر من/ما نیازمند مراقبت اضطراری از فرزندم در روزهای زیر هستم/هستیم:

تاریخ (از-تا)
تغییرات در مقایسه با این اظهاریه باید از طریق سرپرستهای قانونی فورا به مدیریت مدرسه اطالع داده شوند.

مکان ،تاریخ
امضای یکی از والدین اول

امضای یکی از والدین دوم (در مورد افراد تک سرپرست خانوار موضوعیت ندارد)
اطالعات مربوط به حفظ حریم خصوصی

والدین محترم،

*طبق بند  3و  4ماده  d7آیین نامه کرونای مدرسه در ارتباط با بند  4ماده  2آیین نامه پشتیبانی مرکز مراقبت روزانه از کودکان در ارتباط
با کرونا

بدین وسیله مایلم به اطالع شما برسانم که در مدرسه ما دادههای شخصی ،تا آنجا که برای تصمیم گیری در مورد موارد استثنای ممنوعیت حضور به شکل مراقبت اضطراری در مدرسه ما بر اساس بند  3ماده  d7آیین نامه دوم برای مهار بیماری مجاری تنفسی کووید /19-انتقال Sars-CoV-2
 )SchulCoronaVO M-Vضروری است ،جمع آوری میشوند .با این اقدام باید از وقوع ابتال و شیوع اپیدمیولوژیک ویروس SARS-CoV-2

در محیط مدرسه (آیین نامه دوم کرونای مدرسه – .2

در مدارس تا حد امکان جلوگیری شود .این دادهها صرفا برای تصمیم گیری در مورد استحقاق برخورداری از مراقبت اضطراری در مدرسه کاربرد دارند.

ما در این چارچوب دادههای شخصی شما/دادههای شخصی فرزندتان را پردازش میکنیم .بنابراین وظایف اطالع رسانی بر اساس ماده  13آیین نامه اصلی حفظ حریم خصوصی وجود دارند که ما بدین وسیله مایل به انجام آنها هستیم.

مسئول پردازش دادهها
.1
مدیریت مدرسه مسئول پردازش دادههای شخصی شما یا داده های شخصی دانش آموز به مفهوم مندرج در آیین نامه اصلی حفظ حریم خصوصی است .در امور حفظ حریم خصوصی لطفا با مدیریت مدرسه خودتان تماس بگیرید.

هدف پردازش دادهها و مبنای قانونی

.2

دادههای شخصی شما یا فرزندتان ،تا آنجا که برای تصمیم گیری در مورد موارد استثنای ممنوعیت حضور به شکل مراقبت اضطراری بر اساس بند  3ماده  d7آیین نامه دوم کرونای مدرسه ایالت مکلنبورگ-فورپمرن ضروری است ،پردازش میشوند .پردازش بر مبنای جزء  cبند  1ماده  6آیین نامه اصلی حفظ حریم خصوصی (DSGVO
عالوه بر این برای ما قانون حفظ حریم خصوصی فدرال ،قانون حفظ حریم خصوصی ایالت مکلنبورگ-فورپمرن و همچنین آیین نامه استفاده از دادههای شخصی دانش آموزان ،سرپرستان قانونی ،معلمان و سایر کارکنان مدرسه ایالت مکلنبورگ-فورپمرن (آیین نامه حفظ حریم خصوصی مدرسه –  )SchulDSVO M-Vبه صورت تکمیلی معتبر است.
) صورت میگیرد.

دسته بندیهای دادههای شخصی
.3
در چارچوب جمع آوری دادهها ،نام خانوادگی و نام دانش آموزان ،نشانی آنها ،تاریخ تولد و کالس و همچنین نام خانوادگی و نام یکی از والدین (ضروری) یا نام خانوادگی سرپرست قانونی جمع آوری میشود .این دادهها جهت انتساب مشخص مجموعهای از داده ها و بررسی شرایط الزم درخواست ارائه شده توسط شما برای مراقبت اضطراری کاربرد دارند .سایر دادههای شخصی
پردازش نمیشوند.

دسته بندیهای دریافت کنندگان
.4
دادههای شخصی شما یا داده های شخصی دانش آموز توسط مدیریت کالس و نیز مدیریت مدرسه یا دفتر مدرسه پردازش شده و برای اهداف آماری به صورت ناشناس در اختیار اداره آموزش و پرورش دولتی مربوطه و همچنین وزارت آموزش ،علم و فرهنگ مکلنبورگ-فورپمرن قرار داده میشود .عالوه بر این دادههای شخصی شما در مدیریت مدرسه فقط توسط افرادی پردازش
می شود که با اجرای روندهای مدیریت آشنا هستند یا ،به طور مثال در چارچوب یک روند درخواست تجدیدنظر ،که دادههای شما در آنها پردازش میشوند ،با این روندها آشنا میشوند .این روندها به طور مثال شوراهای مدرسه مربوطه هستند .پردازش فقط بر مبنای مقررات قانونی و در چارچوب مسئولیت مربوطه صورت میگیرد.

مدت ذخیره
.5
میزان استحقاق برخورداری از مراقبت اضطراری ذکر شده و سپس فرم فورا امحا میشود؛ صرفا دادههای ضروری از نظر آماری و به صورت ناشناس درآمده بر اساس مقررات پروندههای اداره ایالتی مکلنبورگ-فورپمرن در وزارت آموزش ،علم و فرهنگ مکلنبورگ-فورپمرن نگهداری میشوند.

حق کسب اطالعات و سایر حقوق
.6
عالوه بر این بر اساس آیین نامه اصلی حفظ حریم خصوصی شما از حقوق نامبرده در زیر برخوردار هستید:

•
•
•

.7

شما میتوانید در مورد دادههای ذخیره شده مربوط به شخص خودتان اطالعات دریافت کنید (ماده  15آیین نامه اصلی حفظ حریم خصوصی).
اگر داده های شخصی ناصحیح پردازش شده باشند ،شما از حق ویرایش برخوردار هستید (ماده  16آیین نامه اصلی حفظ حریم خصوصی).
در صورت وجود شرایط قانونی میتوانید حذف یا محدودسازی پردازش را درخواست کنید و همچنین به پردازش اعتراض کنید (ماده  18 ،17و بند  1ماده  21آیین نامه اصلی حفظ حریم خصوصی).

حق شکایت

طبق ماده  77آیین نامه اصلی حفظ حریم خصوصی (DS-GVO

) شما مختار هستید با ارائه یک شکایت به

مامور ایالت در امور حفظ حریم خصوصی و امنیت اطالع رسانی به نشانی

Werderstraße 74 A
Schwerin 19055
مراجعه کنید.

با احترام
مدیر مدرسه شما

صفحه  2از 2

