Пояснения,
относно задължението за предоставяне на информация,
съгласно чл. 13 от Общия регламент относно защитата на
данните (ОРЗД) при събиране на лични данни от субекта на
данните
Тези указания за защитата на данните се дават във връзка с
„Провеждането на бързи тестове за антиген в учлилищата в рамките на
пандемията от коронавирус“. Защитата на Вашите лични данни се приема
много сериозно. Вашите данни ще бъдат обработени в съответствие с
приложимите изисквания за защитата на данните.
I. Данни за контакт на отговорното лице
Название и адрес на училището:
Ръководство на училището: Gymnasium am Krebsberg, Albert-Schweitzer-Str.38,
66538 Neunkirchen
Тел.: 06821/98150
Имейл: Sekretariat@gak-nk.de
II. Данни за контакт на длъжностното лице по защита на данните
Ministerium für Bildung und Kultur
z. Hd. der Datenschutzbeauftragten
Trierer Straße 33, 66111 Saarbrücken
Fax: 0681/501-7498
Email: datenschutzbeauftragte@bildung.saarland.de
III. Цел и правно основание на обработката на данните
Вашите данни (име и дата на раждане на детето, название на училището и клас
на детето, име и адрес на родителите или законните настойници, с телефонния
номер, дата и резултат на теста) ще бъдат обработени във връзка с
„Провеждането на бързи тестове за антиген в учлилищата в рамките на
пандемията от коронавирус“. Те няма да бъдат предавани от училището на
трети лица, освен в случай на позитивен резултат от теста – на Службата за
здравеопазването, в съответствие с чл. 7 от Закона за профилактика и борба с
инфекциозни болести на хора.
Данните се обработват въз основа на чл. 6 ал. 1 букв. a) от ОРЗД.
IV. Пролължителност на съхранението на личните данни
В случай на позитивен резултат от теста, последващият процес на докладване
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се документира в училището, съхранява се в продължение на три седмици и
след това се изтрива. Всички други данни (например, негативни резултати от
теста) също се съхраняват в продължение на три седмици и след това се
изтриват. Списъците с участниците (несъдържащи резултати от тестовете) ще
се съхраняват до 31.12.2024 г. и ще бъдат унищожени след изтичането на този
срок. Декларациите за съгласие ще се съхраняват в училището и ще бъдат
унищожени в края на това предложение за тестване, най-късно в края на
учебната година.
V. Предаване на данните
Не се предвижда предаването на Вашите лични данни да трети страни, трета
държава или на международни организации. В случай на позитивен резултат от
теста, Вашите данни ще бъдат предадени на компетентната Служба за
здравеопазването, в съответствие с чл. 7 от Закона за профилактика и борба с
инфекциозни болести на хора.

VI. Правата на субекта на данните
Съгласно Общия регламент относно защитата на данните на ЕС (ОРЗД), Вие
имате следните права:
Когато Вашите лични данни се обработват, Вие имате право да получавате
информация за данните, съхранявани относно Вас (чл. 15 от ОРЗД).
Ако Вашите данни са неверни или непълни, имате право на тяхното поправяне
и попълване (чл. 16 от ОРЗД).
Ако са изпълнени законовите изисквания, можете да поискате заличаване или
ограничаване на обработката на данните и да предявите възражение срещу
тяхното обработване (чл. 17, 18 и 21 от ОРЗД).
Ако сте дали съгласие за обработка на данните или ако съществува договор за
обработка на данните и тази обработка на данните се извършва с помощта на
автоматизирани процедури, може да имате право на преносимост на данните
(чл. 20 от ОРЗД).
Ако се възползвате от горепосочените права, Министерството на
образованието и културата ще провери дали са спазени законовите изисквания
за това. За упражняването на правата Ви, моля, свържете се с длъжностното
лице по защита на данните, посочено по-горе.
В случай на жалби, отнасящи се до защитата на данни, можете да се свържете
с надзорния орган: Unabhängiges Datenschutzzentrum Saarland, Die
Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit, Fritz-Dobisch-Str. 12,
66111
Saarbrücken,
Telefon:
0681
94781-0,
Email:
poststelle@datenschutz.saarland.de
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