ПОЛИТИКА ЗА КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ ЗА "МЕНТОР ДИГИТАЛ"
включително информация за съвместната отговорност
Чл. 26 ал. 2 изречение 2 GDPR
Очакваме с нетърпение вашето участие в "MENTOR Digital" и особено използването на
приложението за четене MENTOR. От само себе си се разбира, че ние уважаваме и
защитаваме вашите лични данни. Следователно ние събираме, обработваме и
използваме лични данни изключително в рамките на приложимите законови разпоредби,
по-специално Общия регламент за защита на данните (GDPR).
С тази декларация за защита на данните бихме искали да Ви информираме за
събирането, обработката и използването на данни във връзка с „MENTOR Digital“, поспециално нашето приложение за четене, и в същото време да Ви предоставим
необходимата информация относно съвместната отговорност в съответствие с
Изкуство. 26 Параграф 2 S. 2 Предоставете GDPR.
1.

ВЪЗМОЖНОСТИ

1.1.

Тази декларация за защита на данните е насочена към всички членове на
MENTOR - Die Leselern-helfer Hessen e.V., които използват приложението за
четене MENTOR като част от „MENTOR Digital“ (наричано по-долу и
„приложението“ за кратко). Приложението дава възможност на децата да четат и
играят заедно с ментор чрез видео телефония, за да анализират уменията за
четене на съответното дете, да тренират по игрив начин и по този начин да ги
подобрят устойчиво. За тази цел детето също има възможност да чете
самостоятелно в приложението и да играе игри, които могат да популяризират
уменията за четене като част от индивидуалното обучение без наставник.

1.2.

Тази декларация за защита на данните не се прилага за друга обработка на
данни, която не е свързана с „MENTOR Digital“. В това отношение общата
информация за защита на данните на MENTOR - Die Leselernhelfer Hessen e.V.
се прилага, който може да бъде достъпен на https://www.mentor-hessen.de/datenschutz.html.

2.

СЪВМЕСТНА ОТГОВОРНОСТ ЗА ИНФОРМАЦИЯ СЪГЛАСНО ЧЛЕН. 26 ABS. 2
РЕЧЕНИЕ 2 GDPR

2.1.

За целите на предоставяне на „MENTOR Digital“, MENTOR - Die Leselernhelfer
Hes-sen e.V. ("MENTOR") и Digi Sapiens - Digital Learning GmbH ("Digi Sapiens")
работят в тясно сътрудничество (оттук нататък и "Сътрудничеството"). Това се
отнася и за обработката на личните ви данни. MENTOR и Digi Sapiens са
съвместно отговорни за обработката на данни в рамките на сътрудничеството,
включително провизията и работата на приложението за четене MENTOR по
смисъла на чл. 26 GDPR.
Солидарно отговорните лица по смисъла на чл. 4 No. 7 GDPR са:
МЕНТОР - Die Leselernhelfer Hessen e.V.
представлявано от г-н Bernd Seelbach
Kurhausstrasse 46
65719 Hofheim am Taunus
Телефон: 0173-8929 757
Имейл: seelbach@mentor-hessen.de
И
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Digi Sapiens - Digital Learning GmbH
представлявано от г-н Даниел Иглесиас
Мозелщрасе 11
63225 Ланген
Телефон: 0176-2289 7669
Имейл: daniel.iglesias@digi-sapiens.de
(заедно "отговорните", "страните" или "ние").
2.2.

Съвместната отговорност съществува по отношение на събирането и
обработването на личните данни на членовете на асоциацията (деца) и техните
родители, както и личните данни на наставниците (всички заедно по-нататък
също „засегнатите лица“) за целите на прилагане на сътрудничеството,
включително предоставянето и работата на приложението за четене MENTOR за
използване от членове на клуба и ментори. В случай на участие в "MENTOR
Digital" се изисква членство в MENTOR. Това се отнася както за участващите
деца, така и за наставниците, които доброволно помагат на децата да се научат
да четат. Можете да се свържете с MENTOR с всички въпроси относно "MENTOR
Digital" и членство в асоциация. Digi Sapiens отговаря за технологията, която стои
зад "MENTOR Digital", по-специално за предоставянето и работата на
приложението и всички негови функционалности. Следователно MENTOR
предава лични данни от формуляра за приемане на Digi Sapiens само до
степента, необходима за използване на приложението (подробности можете да
намерите по-долу в съответните раздели за обработка на данни).

2.3.

Като част от съвместната си отговорност съгласно закона за защита на данните,
MENTOR и Digi Sapiens са се договорили кой от тях изпълнява какви задължения
по GDPR. Това касае по-специално упражняването на правата на субектите на
данни и изпълнението на задълженията за информация съгласно чл. 13, 14
GDPR. Това споразумение е необходимо, защото когато MENTOR запазва
вашите лични данни в клубната база данни и когато Digi Sapiens запазва вашите
лични данни в системната среда, предоставена от Digi Sapiens, личните данни се
обработват в различни секции на процеса и системи, които или се експлоатират
от MENTOR или Digi Sapiens оперира.

2.4.

Отговорните лица съвместно са определили реда, по който личните данни се
обработват в отделните раздели на процеса, както следва:
Процесна секция / IT система
Раздел 01:
Установяване на членство в клуб, записване на нови
данни за членове от заявления за членство (на
хартиен носител или в мрежата), подаване на данни
за членове в клубната база
Раздел 02:
Прилагане на членство в клуб и обработка при
прекратяване, особено събиране на членски внос,
обработка на данни за членове в клубната база
данни
Раздел 03:
Предоставяне и експлоатация на приложението за
четене MENTOR (включително гласови записи),
съхранение на данни за членове в задния край на
приложението, предоставяне на избрани данни за

Изпълнение на
задължения чрез:
MENTOR

MENTOR

Digi Sapiens
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членове в предния край на приложението за
определени функции
Раздел 04:
Внедряване на услуги за поддръжка и поддръжка във
връзка с приложението

Digi Sapiens

Дори да има съвместна отговорност, страните изпълняват задълженията за
защита на данните в съответствие със съответните си отговорности за отделните
раздели на процеса, а именно
•

МЕНТОР за обработка на лични данни в раздели 01 и 02, и

•

Digi Sapiens за обработката на личните данни в раздели 03 и 04.

Отговорните страни са се съгласили информацията в съответствие с чл. 13, 14
ОРЗД следва да бъдат предоставени на субектите на данни еднакво с тази
декларация за защита на данните. MENTOR и Digi Sapiens си изпращат взаимно
цялата информация, необходима за това, от съответната им зона на отговорност
и се подкрепят взаимно.
2.5.

В допълнение, отговорните лица се информират незабавно взаимно за правата,
заявени от вас като субект на данни, и си предоставят взаимно цялата
информация, необходима за отговаряне на искания за информация и други
запитвания на субекта на данни.
Можете да отстоявате правата си като субект на данни както с MENTOR, така
и с DigiSa-piens. Обикновено ще получавате вашата информация или отговор
от:
MENTOR - Die Leselernhelfer Hessen e.V.
Kurhausstrasse 46, 65719 Hofheim am Taunus
Телефон: 0173-8929 757, имейл: seelbach@mentor-hessen.de
MENTOR Следователно MENTOR е вашата централна точка за контакт за
отстояване на вашите права като субект на данни при обработка на данни
(обяснения в раздел 9 от тази декларация за защита на данните).

3.

ОБРАБОТКА НА ДАННИ ЗА УЧАСТИЕ В "МЕНТОР ДИГИТАЛ"

3.1.

За да участвате в "MENTOR Digital", трябва да сте член на асоциацията MENTOR.
За да се регистрира за асоциацията, MENTOR предоставя специални заявления
за членство на хартиен носител или за попълване онлайн и изпращане онлайн,
както за децата, които се разделят, така и за менторите. Ако попълните
заявлението за членство на хартиен носител и го изпратите на MENTOR, вашите
лични данни ще бъдат прехвърлени ръчно в базата данни на асоциацията. Ако
изберете уеб базирана регистрация и онлайн предаване чрез уебсайта www.mentor-hessen.de, вашите лични данни ще бъдат предадени чрез системата за
управление на съдържанието "Contao", използвана от MENTOR, и прехвърлени в
клубната база данни. Подробностите са обяснени в раздел 3.4.

3.2.

За да регистрирате деца за участие в „MENTOR Digital“, се събират и обработват
следните данни от деца и техните родители :
•

Основни данни и данни за контакт на детето и родителите (име,
адрес, телефонен номер, имейл), псевдоним / потребителско име на
детето в приложението;
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Информация за молбите за убежище и / или плащанията за превод
от родители (изисква се само за спонсорирано членство);
Информация за членство (редовно или субсидирано), евентуално
мандат за директен дебит на SEPA (включително данни за
плащания), одобряване на устава на сдружението;
Пол и дата на раждане на децата, информация за училище, клас и
(по желание) хобита;
Информация за техническото оборудване на детето (компютър /
лаптоп / смартфон с уеб камера, W-LAN достъп);
Информация за умения за четене и възможни учебни затруднения на
детето;
Готовност на детето за уроци по четене с ментори.

По отношение на данните на децата правното основание за тази обработка на
данни е съгласието на техните родители или законни представители в
съответствие с член 6, параграф 1, буква а) от ОРЗД, което се дава чрез
поставяне на отметка в съответното поле в заявлението за допускане и
подписване или изпращане.
Обработката на личните данни на родители, които сами не стават членове на
сдружението, е необходима за защита на нашите законни интереси. Нашите
легитимни интереси са да можем да се свържем с родителите на участващите
деца и да можем да станем членове на сдружението, което включва поспециално събирането на членски внос. В случай, че родителите са търсещи
убежище и / или получат трансферни плащания, ние - както и самите родители имаме интерес да можем да обработваме тази информация, за да можем да
предложим и реализираме спонсорирано, т.е. безплатно членство . Без да знаем
тези обстоятелства, не бихме могли да направим това. Също така не е очевидно,
че противоречиви интереси на родителите или законните представители
преобладават, ако те доброволно регистрират детето си с „MENTOR Digi-tal“, за
да могат да използват подкрепата, предлагана от сдружението, в полза на своето
дете. Следователно свързаната обработка на данни се основава на чл. 6
Параграф 1 лит. f GDPR.
3.3.

За да се регистрират менторите за участие в "MENTOR Digital", се събират и
обработват следните данни:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Основни данни и данни за контакт (име, адрес, телефонен номер,
имейл), псевдоним / потребителско име на наставника в приложението;
Пол и дата на раждане на наставника;
Информация за членство в MENTOR, дата на влизане, евентуално име
на координатора, участие в "MENTOR Digital";
Информация за разширеното удостоверение за полицейско разрешение
(раздел 30а (1) № 2а BZRG);
Информация за техническото оборудване (компютър / лаптоп / смартфон
с уеб камера, W-LAN достъп);
Информация за говорените чужди езици;
Време за достъпност на ментора за уроци по четене с деца, брой деца,
които се наблюдават, предпочитано ниво на надзор
Основни данни и данни за контакт (Име, адрес, Телефонно число,
имейл), псевдоним / потребителско име на наставника в приложението;
Пол и дата на раждане на наставника;
Информация за членство в MENTOR, дата на влизане, евентуално име
на координатора, участие в "MENTOR Digital";
Информация за разширеното удостоверение за полицейско разрешение
(раздел 30а, параграф 1, № 2а от BZRG);
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Информация за техническото оборудване (компютър / лаптоп / смартфон
с уеб камера, W-LAN достъп);
Информация за говорените чужди езици;
Време за достъпност на ментора за уроци по четене с деца, брой деца,
които се наблюдават, предпочитано ниво на надзор.

Правното основание за тази обработка на данни е член 6, параграф 1, буква б)
ОРЗД. Ако менторите се регистрират в „MENTOR Digital“ единствено с цел
доброволно подпомагане на децата да се научат да четат, това е точно
съдържанието на членството в асоциацията. Съответно обработката на личните
данни на наставниците, необходими за това, е необходима, за да може да се
извърши и обработи членството в асоциацията. По отношение на информацията
от разширено удостоверение за полицейско разрешение, обработката на данни
е необходима, за да изпълним законово задължение, на което сме обект, тъй като
наставниците са доброволно контролирани, контролирани, образовани или
обучавани непълнолетни. Следователно правното основание за тази обработка
на данни е член 6, параграф 1, буква в) ОРЗД във връзка с раздел 30а, параграф
1 № 2а BZRG..
3.4.

Участието в "MENTOR Digital" може по същество да се осъществи по два начина,
при което обработката на данните, описана по-долу, се извършва:

3.4.1 Регистрация, подкрепена от училище (само за семейства / деца):

a.

Училищата изпращат потенциални членове до родителска информационна
папка с документи за регистрация и отделни въпросници за спонсорирано
членство.

b.

MENTOR използва данните, за да създаде заявления за финансиране и да
ги изпрати на спонсорите, да прехвърли необходимите данни в базата данни
на асоциацията, да създаде директен дебит, ако е необходимо, да посочи
подходящ наставник за детето и да прехвърли необходимите данни на
приложението системна среда.

c.

В случай че приложението покаже, че детето няма подходяща структура, Digi
Sapiens или някой от неговите доставчици на услуги ще сключи таблет под
наем и ще го изпрати до училищата с назначения наставник заедно със
сертификата за членство и информация за първата среща за съвместно
четене, която ще бъде предадена на детето. Освен това гореспоменатата
информация се изпраща и на съхранен имейл адрес на родителите или
законните настойници.

d.

Ако не се изисква устройство за наем, сертификат за членство,
потребителско име и парола, включително връзка за изтегляне на
приложението или URL за версията на браузъра, както и информация за
първата среща за съвместно четене с назначения наставник ще бъдат
изпратени до училищата, за да бъдат предадени на детето. Освен това
гореспоменатата информация се изпраща и на съхранен имейл адрес на
родителите или законните настойници.

3.4.2 Като се регистрирате на уебсайта www.mentor-hessen.de (за семейства /
деца или наставници):
За семейства / деца:
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a.

Заинтересованите родители / законни настойници попълват съответния
формуляр на www.mentor-hessen.de.

b.

Данните ще бъдат използвани от MENTOR за предварително попълване на
формуляра за участие в „MENTOR Digital“ и всички необходими приложения
за спонсорирано членство (автоматизирано) и за изпращането им до
родителите по имейл или по пощата (ако няма принтер и / или скенерът е на
разположение) За да изпратите подпис. Изцяло цифров процес се планира
също от Q4 2021.

c.

След получаване на подписаните документи по електронна поща или по
пощата, MENTOR препраща заявления за финансиране на съответните
спонсори, прехвърля необходимите данни в базата данни на асоциацията,
създава директен дебит, ако е необходимо, определя подходящ наставник за
детето и прехвърля необходимите данни в системната среда на
приложението.

d.

В случай че приложението разкрие, че детето няма подходяща структура, Digi
Sapiens или някой от договорените доставчици на услуги ще настрои таблет
под наем и ще го изпрати на назначения наставник по пощата, включително
сертификат за членство и информация за първата среща за съвместно
четене на семейството. Освен това гореспоменатата информация се
изпраща и на съхранен имейл адрес на родителите или законните
настойници

e.

Ако не се изисква заем, на имейла се изпращат сертификат за членство,
потребителско име и парола, включително връзка за изтегляне на
приложението или URL за версията на браузъра, както и информация за
първата среща за съвместно четене с назначения ментор. адрес на
родителите или законния настойник.

За Менторите:
a.

Заинтересованите ментори попълват съответния формуляр на www.mentorhessen.de.

b.

Координатор на MENTOR ще се свърже с ментора, като използва
предоставените данни за контакт и ще проведе уводна среща.

c.

Координатор на MENTOR ще се свърже с ментора, като използва
предоставените данни за контакт и ще проведе уводна среща.

d.

В отрицателния случай отказът ще бъде направен, без да се посочват
причините.

e.

В положителния случай кандидатът получава предварително попълнено
заявление за членство за подпис по имейл и е помолено да го подпише и да
го върне по електронната поща (вече не се изисква от Q3 2021, тогава
заявките, написани на ръка, вече не са необходими) и да представят
разширено удостоверение за полицейско разрешение възможно най-скоро.
Ако това съдържа съответни записи, то ще бъде отхвърлено

f.

Съответните данни се предават (автоматично) от MENTOR към клубната
база данни и системната среда на приложението за четене MENTOR и се
генерират данни за достъп за ментора.
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g.

Наставникът получава сертификат за членство, включително данни за
достъп до приложението по имейл от MENTOR.

h.

Ако на ментора е възложено дете да чете заедно, той ще получи известие по
имейл за първата среща.

4.

ОБРАБОТКА НА ДАННИ ПРИ ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПРИЛОЖЕНИЕТО ЗА ЧЕТЕНЕ
МЕНТОР

4.1

Когато изтегляме и инсталираме приложението, ние събираме и обработваме
личните данни, необходими за изтеглянето. Ако изтеглите и инсталирате
приложението чрез общите платформи (като Apple AppStore и Google PlayStore),
операторът на платформата, чрез която получавате съответното приложение
(например Apple, Inc. за AppStore и Google Ireland Limited за личните данни на
Google PlayStore), необходими за изтеглянето. Тези данни включват поспециално вашето име, вашия имейл адрес и вашия пощенски код, време за
изтегляне, IP адрес и индивидуалния код на вашето терминално устройство
(т.нар. IMEI). Това събиране и обработка на вашите лични данни се извършва
основно от съответния оператор на платформа, без нашето участие в
обработката на данни или каквото и да е влияние върху тях. В това отношение се
прилагат разпоредбите за защита на данните на оператора на платформата,
които могат да се видят на съответната платформа.

4.2

Когато приложението се стартира и използва, автоматично се установява връзка
със сървърите, които използваме, за да предоставим приложението технически,
да извикаме текущото съдържание и да съберем данни за поведението на
използване. Тук се регистрира информация, която вашето устройство ни
предава. Това включва потребителско име и парола, IP адреса на устройството,
което използвате, данни за използваната операционна система, използваното
устройство,
времето на
използване
или
времето на изтегляне,
продължителността на времето, прекарано за функции, обемите данни
използвани и грешки и сривове. Обработката на тези данни е необходима, за да
може изобщо да се предоставят на приложението неговите функционалности.
По-специално, вашият IP адрес трябва да бъде запазен по време на сесията.
Обикновено не комбинираме тези данни с други данни от други източници.
Правното основание на тази обработка на данни, за да се позволи използването
на приложението, е член 6, параграф 1, буква е) от ОРЗД, при което законният ни
интерес е предоставянето на функционално и сигурно приложение. Запазваме си
правото да проверяваме тези данни със задна дата, ако узнаем конкретни
индикации за незаконна употреба. Тази проверка се извършва изключително за
откриване и предотвратяване на незаконно използване на нашето приложение
въз основа на чл. 6 ал. 1 S. 1 lit.f GDPR. Нашият законен интерес е да гарантираме
сигурността на нашата оферта и предотвратяването на неправилно използване.
След като родителите, когато регистрираха децата си, дадоха изричното си
съгласие, че детето-дете може също да използва приложението, за да се научи
да чете, не е очевидно, че конфликтните интереси на децата във връзка с тази
обработка на данни преобладават.

4.3

Когато използвате приложението за четене, някои от данните, които сте ни
предоставили, когато сте се регистрирали за „MENTOR Digital“, т.е. Това включва
следните данни, които са необходими, за да се осигури гладкото и функционално
използване на приложението за четене: фамилия, собствено име, потребителско
име в приложението (псевдоним), парола (криптирана), възраст и ниво на ниво
на детето и телефонен номер и имейл адрес на родителите.
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За да се координират първоначално взаимодействията между деца и наставници,
все още се обработват следните данни:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Рождената дата на детето;
Пол;
Наличност на времето;
Име и пощенски код на училището на детето;
Съответното техническо оборудване;
Назначаване на деца и наставници;
Оценка на способността за четене от родителите в началото на
използването на приложението и от наставника по различно време по
време на използването;
Роля на наставника (само наставник или също координатор);
Адрес на наставника;
Менторски отношения;
Чужди езици, говорени от наставника.

Освен това се записват данни за съвместните сесии за четене на съответния
наставник с детето и за самостоятелните сесии за четене на детето. Те включват
прочетената работа, броя на прочетените страници, всякаква информация за
акцента или диалекта на детето, общата продължителност на сесията, времето
за четене на детето, времето, прекарано в игра и гласови записи, ако такива са
направени (вж. Раздел 4.4 по-долу) .
С помощта на тези данни поведението на детето при четене може да бъде
оценено от родители и наставници и по-специално може да се определи
напредъкът в способността за четене на детето. В допълнение, тази обработка
на данни се използва за оценка на операцията по четене за целите на
асоциацията в съответствие с нашия устав и за целите на изследването на
пригодността и ефективността на приложенията за четене за подобряване на
уменията за четене на деца. За тази цел ние работим в тясно сътрудничество с
Университета в Базел, Университета на Гьоте във Франкфурт на Майн и TU
Дармщат, които научно обединяват "MENTOR Digital" като пилотен проект. Всички
данни, обработени с цел претърсване, обаче се анонимизират, преди да бъдат
предадени на университетите и оценени там.
Използването на приложението включва видео разговори между детето и
съответния наставник, тъй като съвместните сесии за четене могат да се
извършват само под формата на видео разговори. Предават се данни за
изображения и звук. Видео данните обаче никога не се записват или запазват.
Ако е необходимо, могат да се правят гласови записи, както е описано в раздел
4.4.
Правното основание за тази обработка на данни по отношение на данните на
децата е съгласието на техните родители или законни представители в
съответствие с член 6, параграф 1, буква а) GDPR, което се предоставя чрез
поставяне на отметка в съответното поле в заявлението за приемане и
подписване или го изпращате.
Обработката на личните данни на родителите в приложението (само име,
телефонен номер и имейл адрес) е необходима за защита на законните
интереси. Нашият законен интерес е да дадем възможност на менторите да се
свържат с родителите, чиито деца се грижат по време на сесии за четене. Това
трябва да бъде не само в интерес на наставниците, но преди всичко и на самите
родители или законни представители. Също така не е очевидно, че конфликтните
интереси на родителите или законните представители надвишават всякакви
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други интереси, ако доброволно регистрират детето си с "MENTOR Digital", за да
могат да използват приложението за четене, чиято основна функционалност е
интерактивност между дете и наставник. Съответната обработка на данни се
основава на чл. 6 ал. 1 литър. f GDPR
Правното основание за обработка на данните на наставниците е член 6,
параграф 1, буква б) от ОРЗД. Обработката на данните служи тук за реализиране
на целта на асоциацията, заложена в устава на MENTOR, а именно насърчаване
на детските умения за четене. Тъй като „MENTOR Digital“ трябва да направи това
чрез приложението за четене MENTOR и менторите се регистрират за тази цел,
обработката на данни в приложението също е необходима.
4.4

Прочетеният от детето текст може да бъде записан като звуков файл в
приложението по инициатива на наставника. Тези гласови записи се използват за
по-добро разбиране и оценка на развитието на четенето с течение на времето. В
самостоятелна сесия за четене прочетените пасажи могат също да бъдат
записани независимо, за да се даде възможност на съответния наставник да ги
изслуша и оцени по-късно.
Следните данни също се събират и обработват с гласовия запис:
•

Потребителско име в приложението (псевдоним) на детето

•

Дата и час на качване;

•

Пол;

•

Възраст;

•

Ниво на оценка;

•

Диалект, типичен за държавата;

•

Роден акцент.

С помощта на тези гласови записи се обучава и софтуерно решение Digi Sapiens
(„Изкуствен интелект“). За тази цел гласовите записи се анонимизират и след
това се прехвърлят в отделна сървърна среда на Digi Sapiens, до която има
достъп само Digi Sapiens. Там гласовите записи се анонимизират, но се оценяват,
като се вземат предвид метаданните, изброени по-горе (т.е. без потребителски
имена / псевдоними), за да се разработи интелигентен софтуер, който в бъдеще
може да се използва в приложението за четене. Създаденият по този начин
изкуствен интелект трябва да се използва в бъдеще за подпомагане на
наставниците при оценката и популяризирането на уменията на детето за четене
и по този начин да направи успеха на децата в обучението още по-целенасочен
и по този начин по-бърз.
Правното
основание
за
подготовката,
индивидуалната
оценка
и
анонимизирането (с цел по-нататъшна обща оценка) на гласовите записи на
децата от своя страна е съгласието на техните родители или законни
представители в съответствие с чл. 6 ал. 1 литър. Подпис или изпращане се
предоставя.
По принцип не се правят гласови записи с менторски гласове. Изключение правят
наставниците, които изрично се съгласяват с по-тясна академична подкрепа.
„Интервенциите“ на наставниците, т.е. техните предложения за подобрение, се
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записват и изпращат на изследователи без лични данни. Съответните
наставници подписват отделно споразумение за това.
5.

БИСКВИТКИ, АВТОМАТИЗИРАНО ВЗЕМАНЕ НА РЕШЕНИЯ
Понастоящем приложението за четене MENTOR не използва бисквитки. Също
така няма автоматизирано вземане на решения, включително профилиране в
съответствие с чл. 22 Параграф 1 и 4 GDPR..

6.

РАЗКРИВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ НА ТРЕТИ СТРАНИTHIRD

6.1

Прехвърляне на лични данни на трети страни се извършва - освен ако не е
посочено друго в тази декларация за защита на данните - без вашето изрично
съгласие, само ако това е необходимо за предоставянето на нашите услуги
(например за техническото осигуряване на офертата). Съответно данните се
предават на такива доставчици на услуги (като доставчици на технически услуги),
за да защитят нашите законни интереси в съответствие с чл. 6 (1) (е) GDPR, а
именно да можем изобщо да предоставим нашето приложение и да предоставим
уеб-базирани формуляри за прием за участие, за да можем да предложим на
„MENTOR Digital“. Разбира се, преди да предадем лични данни, ние гарантираме,
че съответният доставчик на услуги е взел подходящи технически и
организационни мерки, за да гарантира сигурността на данните.

6.2

Съхраняваме данните, които събираме, когато използваме приложението, с
помощта на услуги на трети страни. Ние използваме услугите на ABASS GmbH,
Moselstrasse 11, 63225 Langen, с които сме сключили договор за обработка на
поръчки в съответствие с чл. 28 GDPR. Освен това сме възложили на HostEurope
GmbH, Hansestraße 111, 51149 Co-logne, като обработващ в съответствие с чл.
28 GDPR за системата за управление на съдържанието „Contao“, която дава
възможност за онлайн регистрация за „MENTOR Digital“ чрез уебсайта www.mentor-hessen .de.

6.3

Както вече беше обяснено в раздел 4.3, ние сме научно подкрепени в пилотния
проект на „MENTOR Digital“ от различни университети, по-специално
Университета в Басел. Това се използва за изследване на годността,
ефективността и ефикасността на приложението за четене MENTOR, за да се
подобрят уменията за четене на децата, особено в сравнение с
конвенционалните, нецифрови методи. Освен това се преследват и общи
изследователски цели в областта на изследванията на дигиталното четене,
дидактиката и психологията на обучението. За тази цел на участващите
университети се предоставя достъп до личните данни от използването на
приложението. Всички данни, обработени за изследователски цели, обаче се
анонимизират, преди да бъдат предадени или разкрити на университетите и
оценката там. Университетите нямат достъп до истински имена или данни за
контакт по всяко време. Както е обяснено в раздел 4.3, този трансфер се
извършва само със съгласието на родителите или по отношение на наставниците
с цел реализиране на целите на устава като част от членството в асоциацията.

6.4

Освен това няма да предаваме личните Ви данни на трети страни, освен ако
изрично не сте дали съгласието си за прехвърлянето (чл. 6, ал. 1, буква a от
ОРЗД) и нямаме право или задължение да ги предаваме поради законови
разпоредби или съдебни разпореждания е. В последния случай предаването се
извършва от нас за изпълнение на законово задължение в съответствие с чл. 6
Параграф 1 лит. c GDPR.
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7.

СЪХРАНЕНИЕ, СРОК НА СЪХРАНЕНИЕ И ИЗТРИВАНЕ НА ДАННИ

7.1

Ние обработваме Вашите лични данни толкова дълго, колкото е необходимо за
постигане на целите на обработката, изисквани от законово задължение за
съхранение на данните или необходими по други причини. След това данните ще
бъдат изтрити в съответствие със законовите разпоредби. Личните данни на
членовете на асоциацията (или, в случай на деца, на техните родители) се
изтриват незабавно, особено когато членът напусне асоциацията, освен ако няма
законови изисквания за запазване.

7.2

Ние съхраняваме данни, които продължаваме да съхраняваме по правни
причини, толкова дълго, колкото се изисква от закона. След изтичане на
законоустановения период на съхранение, данните ще бъдат незабавно изтрити,
при условие че изтриването не противоречи на други причини по смисъла на чл.
17 ал.

7.3

Анонимизираните гласови записи, използвани за обучението по AI и други
анонимизирани данни на приложението се изтриват автоматично след пет години
.

8.

СИГУРНОСТ НА ДАННИТЕ
Разбира се, ние сме предприели подходящи технически и организационни мерки
за защита на личните данни срещу неволна загуба, повреда, неоторизиран
достъп или неразрешени промени. По-конкретно, данните се предават от нас
само вътрешно и външно в криптирана форма, което се отнася главно до уеб
базираното предаване на попълнените формуляри за кандидатстване. Паролите,
разбира се, се съхраняват в криптирана форма. Видео връзката между Ментора
също се криптира от устройството към устройството без никакви отклонения чрез
сървъри на трети страни. Ние също така предприемаме следните
(неизчерпателен списък) мерки:
•
•
•
•
•
•
•

Удостоверяване с JWT (JSON Web Token)
Упълномощаване от страна на сървъра чрез персонализирани функции
на средния софтуер
Вградени мерки срещу „атаки за инжектиране на скриптове“
Ревизии на кода с GIT
Възможни са актуализации на актуални корекции по всяко време
Без използване на бисквитки
Няма активно проследяване от трети страни

9.

ВАШИТЕ ПРАВА КАТО ПРЕДМЕТ НА ДАННИ

9.1

Право на възражение
По причини, произтичащи от конкретната ви ситуация, имате право да възразите
по всяко време срещу обработката на данни на основание чл. 6 ал. 1 литър. f
GDPR, освен ако не можем да докажем убедителни причини, достойни за защита,
че Вашите интереси надделяват, или обработката служи за утвърждаване,
упражняване или защита на правни претенции.

9.2

Право на информация
Имате право по всяко време да поискате личните данни, свързани с вас,
съхранявани от нас, целите на обработката, техния произход, които да се
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прехвърлят към кои получатели или категории на получатели, периодът на
съхранение и правата на субекта на данни, които са на ваше разположение
безплатно на такса от нас в писмена или електронна форма .
9.3

Право на корекция, изтриване и / или ограничаване на обработката на данни
Също така имате право да поискате по всяко време коригиране на неверни данни,
изтриване и / или, съгласно законовите изисквания, ограничаване на обработката
на личните данни, съхранявани за вас. Правото на изтриване съществува само
ако за нас няма законово задължение за задържане или ако няма други причини
по смисъла на чл. 17 ал. 3 ОРЗД, които предотвратяват изтриването. Доколкото
това включва лични данни, необходими за използването на приложението,
изтриването или ограничаването на обработката на тези данни може да стане
само когато вече не използвате приложението.

9.4

Право на преносимост на данните
Ако предоставите данни, които ви засягат и ние обработваме тези данни въз
основа на вашето съгласие или за изпълнение на договора, можете да поискате
да получите тези данни от нас в структуриран, общ и машинно четим формат или
ние да ги прехвърлим на друго отговорно лице, доколкото това е технически
възможно (т.нар. право на преносимост на данните).

9.5

Право на оттегляне на съгласието
Можете свободно да оттеглите всяко съгласие, което сте дали за използването
на лични данни, по всяко време с ефект за в бъдеще.

9.6

Право на обжалване пред надзорен орган
Можете също така да подадете жалба до надзорен орган срещу обработка на
данни от нас, която според вас нарушава законовите разпоредби.

10.

ПРЕГЛЕД НА ТАЗИ ПОЛИТИКА ЗА КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ
Запазваме си правото да проверяваме и преразглеждаме тази декларация за
защита на данните от време на време, доколкото това е посочено напр. поради
нови технически разработки или промени в съдебната практика или в нашата
оферта от "MENTOR Digital". Ето защо е препоръчително да четете разпоредбите
на тази декларация за защита на данните от време на време, за да сте сигурни,
че знаете как събираме, обработваме и използваме лични данни.
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