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Değerli ziyaretçi,
Koronavirüs'ün (SARS-CoV-2) yayılmasını önlemek için kurum içi aldığımız güvenlik
önlemlerinin bir parçası olarak sizden ziyaretinizden önce bu formu doldurmanızı rica
ediyoruz. Diğer insanlarla aranızda en az 1,5 metre mesafe bırakmanız gerektiği
konusuna dikkatinizi çekeriz. Ağız ve burunu kapalı tutan bir örtü kullanılması
zorunludur. Yardımınız ve anlayışınız için çok teşekkür ederiz.
Adı
Şirket / Kurum
Telefon (ticari / cep)
Ziyaret tarihi
Ziyaret edilen çalışan /
bölüm

Yurt dışından son iki hafta içinde mi döndünüz?
Evet
Hayır
Ateş, solunum yolları sorunları veya öksürük gibi gribe benzer semptomlarınız var mı?
Evet
Hayır
Son 14 gün içinde, Koronavirüs kapmış olan veya Koronavirüs kaptığına dair şüphelenilen
bir kişiyle temas kurdunuz mu?
Evet
Hayır
Şu an karantinada bulunan bir kişiyle son 14 gün içinde iletişim kurdunuz mu?
Evet
Hayır
Cevaplardan biri evetse, sizi şu an içeriye kabul edemememizi anlayışla
karşılamanızı rica ediyoruz. Lütfen bu soruları her ziyaretinizde sormamızı anlayışla
karşılayın.
Bu verilerin DSGVO'nun 9. Maddesi 1 ve 2a Fıkrası uyarınca Hallbergmoos
belediyesi tarafından işleme alınmasını kabul ediyorum. Bu onayı daima
geleceğe yönelik etkiyle geçersiz kılabilirim. Veri koruması ile ilgili diğer
sayfada basılı olan bilgiler hakkında bilgi sahibiyim.
Asgari mesafenin korunması
konusunda bilgilendirildim.
İmza:

ve

bir

ağız-burun
Tarih:

korumasının

kullanılması
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Veri korumasına dair bilgiler

8.

1. Sorumlunun kimliği (DSGVO'nun 13.
Maddesi 1. Fıkrası Bent a)

Yasal ön koşulların sağlanması durumunda EUDSGVO'nun 15 ila 22 arasındaki Maddeleri
uyarınca aşağıdaki hakları sahipsiniz: Bilgi alma,
düzeltme, silme ve işlemleri kısıtlama hakkı ve
ayrıca veri aktarılabilme hakkı.
Ayrıca EU-DSGVO'nun 21. Maddesi ile bağlantılı
olarak 14. Madde, 2. Fıkra, Bent c) uyarınca,
işleme EU-DSGVO'nun 6. Maddesi 1. Fıkrası Bent
e)'yi temel alarak itiraz edebilirsiniz.
Denetim kuruluna şikayet hakkı:
EU-DSGVO'nun 77. Maddesi uyarınca, kişisel
verilerinizin kurallara uygun şekilde işleme
alınmadığını düşünüyorsanız, denetim kuruluna
şikayette bulunabilirsiniz.

Gemeinde Hallbergmoos
Rathausplatz 1
85399 Hallbergmoos
Birinci
belediye
başkanı
tarafından temsil edilmekte

Harald

Reents

2. Veri
koruma
görevlisinin
iletişim
bilgileri ( DSGVO'nun 13. Maddesi 1.
Fıkrası Bent b)
Robert Kremer
Freising ili belediyelerinin
veri koruma görevlisi
Freising bölge ofisi – İl hesap denetimi
1.Kat Ofis 934 - Alte Poststr. 89
85356 Freising
3. İşlemin
amacı
ve
yasal
zemin
(DSGVO'nun 13. Maddesi 1. Fıkrası Bent c)
Bu verileri, çalışanlarımızı ve tüm kurumumuzu
Koronavirüs'un (COVID-19) somut tehlikesine
karşı korumak için DSGVO'nun 9. Maddesi (özel
kategoriler)
uyarınca
almaktayız.
Bu
kapsamdaki yasal zemin, DSGVO'nun 9.
Maddesi 2a Fıkrası uyarınca onayınızdır.
4.

Kişisel veri kategorileri

Kişisel veri kategorisi olarak sadece formda
belirtilen kategoriler kullanılacaktır.
5.

Kayıt altında tutma süresi

Verileriniz
bu
olağanüstü
koşullar
sona
erdiğinde veya siz onayınızı iptal ettiğinizde
tamamen
silinecektir
(DSGVO'nun
17a
Maddesi).
6.

Alıcı veya alıcı kategorileri

Veriler sadece sorumlu uzman bölümlere
aktarılacaktır
ve
temasta
bulunduğunuz
kişilerden
birinde
enfeksiyon
görülmesi
durumunda yetkili makamlarla (örn. Enfeksiyon
Koruma Yasası'nın 16, 17 ve 25. Maddeleri
uyarınca Sağlık Bakanlığı) da paylaşılacaktır.
7.

Üçüncü bir ülkeye aktarma

Verilerin
üçüncü
planlanmamıştır.

bir

ülkeye

aktarılması

9.

Haklarınız

Kişisel verilerin kaynağı

İşleme alınan verilerinizin tek kaynağı sizsiniz.
10. Kişisel verilerin alınması
Verilerin alınmasını istemiyorsanız, ziyaretinize
izin verilmesi mümkün değildir.
11. Denetim kurulu
Kurumumuzda veri koruması için yetkili denetim
kurulu:
Veri koruma için Bavyera eyalet sorumlusu
(Bayerische Landesbeauftragte für den Datenschutz)
Wagmüllerstraße 18
80538 München
Posta adresi:
Postfach 22 12 19
80502 München
12. Profilleme dahil otomatik karar bulma
Profilleme dahil otomatik karar bulma durumu
söz konusu değildir.

