"MENTOR DİGİTAL" GİZLİLİK POLİTİKASI
EU GDPR madde 26 para. 2 fıkra 2'ye göre ortak sorumluluk bilgileri dahil olmak üzere
"MENTOR Digital"e katılmanızı ve özellikle MENTOR okuma uygulamasını kullanmanızı dört
gözle bekliyoruz. Kişisel verilerinize elbette saygı duyup koruyoruz. Bu nedenle, kişisel verileri
yalnızca geçerli yasal düzenlemeler, bilhassa Genel Veri Koruma Yönetmeliği (GDPR)
çerçevesinde topluyor, işliyor ve kullanıyoruz.
İşbu Gizlilik Politikası ile, özellikle okuma uygulamamız olmak üzere "MENTOR Digital" ile
bağlantılı olarak veri toplama, işleme ve kullanım hakkında sizi bilgilendirip, EU GDPR madde
26 para. 2 fıkra 2'ye göre müşterek sorumluk hakkında bilgi vermek istiyoruz.
1.

KULLANIM ALANI

1.1.

İşbu Gizlilik Politikası, MENTOR - "MENTOR Digital" in bir parçası olarak MENTOR ekitap uygulamasını kullanan Die Leselernhelfer Hessen eV (bundan sonra kısaca
"uygulama" olarak da anılacaktır) tüm üyelere yöneliktir. Uygulama, ilgili çocuğun
okuma becerilerini analiz etmek, eğlenceli bir şekilde eğitmek ve böylece onları
sürdürülebilir bir şekilde geliştirmek üzere çocukların görüntülü arama ile bir rehber
öğretmen ile birlikte okumasını ve oynamasını sağlar. Bu amaç doğrultusunda,
çocuğun uygulamada tek başına okuma ve rehber öğretmen olmadan bireysel eğitimin
bir parçası olarak okuma becerilerini geliştirebilecek oyunlar oynama seçeneği de
mevcuttur.

1.2.

Bu Gizlilik Politikası, "MENTOR Dijital" ile bağlantılı olmayan diğer veri işleyiciler için
geçerli değildir. Bu bağlamda, https://www.mentor-hessen.de/datenschutz.html
adresinden ulaşabileceğiniz MENTOR - Die Leselernhelfer Hessen eV'ye ait Genel Veri
Koruma Bilgileri geçerlidir.

2.

ORTAK SORUMLULUK İÇİN EU GDPR MADDE 26 PARA. 2 CÜMLE 2'YE GÖZ
ATABİLİRSİNİZ.

2.1.

"MENTOR Dijital" hizmet sunmak amacıyla MENTOR - Die Leselernhelfer Hessen eV
("MENTOR") ve Digi Sapiens - Digital Learning GmbH ("Digi Sapiens") yakın bir işbirliği
yapar (bundan böyle "İşbirliği" olarak anılacaktır). Bu aynı zamanda kişisel verilerinizin
işlenmesi için de geçerlidir. MENTOR ve Digi Sapiens, MENTOR okuma
uygulamasının EU GDPR madde 26 bağlamında sunulması ve işletilmesi de dahil
olmak üzere, işbirliği çerçevesinde verilerin işlenmesinden müşterek olarak
sorumludur.
EU GDPR madde 4 no. 7 bağlamında müştereken sorumlu kişi ve kurumlar şunlardır:
MENTOR - Die Leselernhelfer Hessen eV
Bernd Seelbach tarafından temsil edilmektedir
Kurhausstrasse 46
65719 Hofheim am Taunus
Telefon: 0173-8929 757
E-posta: seelbach@mentor-hessen.de
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ve
Digi Sapiens – Digital Learning GmbH
Daniel Iglesias tarafından temsil edilmektedir.
Moselstraße 11
63225 Langen
Telefon: 0176-2289 7669
E-posta: daniel.iglesias@digi-sapiens.de
(Topluca "sorumlular", "taraflar" veya "biz").
2.2.

Müşterek sorumluluk, kurum üyelerinin (çocuklar) ve ebeveynlerinin kişisel verilerinin
yanı sıra rehber öğretmenlerin kişisel verilerinin (bundan böyle topluca "ilgili kişiler"
olarak anılacaktır) kurum üyeleri ve rehber öğretmenler tarafından kullanılmak üzere
MENTOR okuma uygulamasının sunulup işletilmesi de dahil olmak üzere işbirliği
amacıyla toplanması ve işlenmesini kapsamaktadır. "MENTOR Digital"e katılmak için
MENTOR derneğine üye olmanız gerekmektedir. Bu hem katılan çocuklar hem de
çocukların okumayı öğrenmelerine yardımcı olmak için gönüllü olan rehber öğretmenler
için geçerlidir. Kurum üyeliği ve "MENTOR Digital" ile ilgili tüm sorularınız için MENTOR
ile iletişime geçebilirsiniz. Digi Sapiens, "MENTOR Digital"in dayandığı teknolojiden,
özellikle de uygulamanın ve tüm işlevlerinin sunulması ve işlemesi konusunda
sorumludur. Bu nedenle MENTOR, başvuru formunuzdaki kişisel verileri yalnızca
uygulamayı kullanmak için gerekli oranda Digi Sapiens'e aktarır (Aşağıda veri işlemeye
dair ayrıntılı bilgiyi ilgili bölümlerde bulabilirsiniz).

2.3.

Veri koruma yasası kapsamındaki müşterek sorumluluklarının bir parçası olarak
MENTOR ve Digi Sapiens, EU GDPR kapsamındaki hangi yükümlülükleri hangi şirketin
yerine getireceği konusunda anlaşmaya varmıştır. Bu, özellikle veri sahiplerinin
haklarının kabul edilmesi ve EU GDPR madde 13 ve 14'e göre bilgi yükümlülüklerinin
yerine getirilmesini kapsamaktadır. Bu sözleşmenin gerekli olmasının nedeni kişisel
verilerinizin, MENTOR tarafından kurumun veri tabanına ve Digi Sapiens tarafından
sağlanan sistem ortamına Digi Sapiens tarafından kaydedilmesi durumunda, MENTOR
veya Digi Sapiens tarafından işletilen farklı süreç bölümlerinde ve sistemlerde
işlenmesidir.

2.4.

Sorumlular, kişisel verilerin her bir süreç bölümlerinde hangi sırayla işleneceğini
aşağıdaki gibi ortak olarak belirlemişlerdir:
İşlem Bölümü / Elektronik Bilgi İşlem Sistemi

Yükümlülükleri yerine
getiren:

Bölüm 01:
Kurum üyeliğinin oluşturulması, üyelik başvurularından
yeni üye verilerinin kaydedilmesi (basılı formda veya web
tabanlı), üye verilerinin derneğin veritabanına
kaydedilmesi

MENTOR
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Bölüm 02:
Dernek üyeliğinin yürütülmesi ve fesih üzerine tasfiyesi,
özellikle üyelik ücretlerinin toplanması, üye verilerinin
kurumun veri tabanında işlenmesi

MENTOR

Bölüm 03:
MENTOR okuma uygulamasının sunulması ve işlemesi
(ses kayıtları dahil), üye verilerinin uygulamanın arka
ucunda depolanması, seçilen üye verilerinin belirli
işlevler için uygulamanın önyüzünde sunulması

Digi Sapiens

Bölüm 04:
Uygulama ile ilgili destek ve bakım hizmetlerinin
uygulanması

Digi Sapiens

Müşterek bir sorumluluk olsa da taraflar, veri koruma yükümlülüklerini her bir süreç
bölümü için kendi sorumluluklarına göre yerine getirirler,
•

bu durum özellikle 01 ve 02. bölümlerde yer alan kişisel verilerin işlenmesi
konusunda MENTOR için ve

•

03 ve 04. bölümlerde kişisel verilerin işlenmesi konusunda Digi Sapiens için
geçerlidir.

Sorumlu taraflar, EU GDPR madde 13 ve 14'e göre bilgilerin, işbu Gizlilik Politikası'nda
belirtildiği şekilde veri sahiplerine sunulması gerektiğini kabul etmişlerdir. MENTOR ve
Digi Sapiens, bunun için gerekli olan tüm bilgileri kendi sorumluluk alanları
çerçevesinde birbirlerine gönderir ve birbirlerine karşılıklı olarak destek sağlar.
2.5.

Ayrıca, sorumlular veri sahibi olarak tarafınızca öne sürülen haklar konusunda
birbirlerini derhal bilgilendirip bilgi taleplerini ve veri konusunda diğer sorularınızı
yanıtlamak için gereken tüm bilgileri birbirlerine sağlar.
Hem MENTOR hem de Digi Sapiens'e veri sahibi olarak hak talebinde
bulunabilirsiniz. Prensipte talepte bulunduğunuz bilgileri veya cevapları şuradan
alırsınız:
MENTOR – Die Leselernhelfer Hessen e.V.
Kurhausstrasse 46, 65719 Hofheim am Taunus
Telefon: 0173-8929 757, E-posta: seelbach@mentor-hessen.de
MENTOR, verileri işlerken veri sahibi olarak haklarınızı talep edebileceğiniz
merkezi iletişim noktanızdır. (Açıklamaları işbu Gizlilik Politikası'nın 9. bölümünde
bulabilirsiniz).

3.

"MENTOR DİJİTAL"E KATILIM DURUMUNDA VERİ İŞLEME

3.1.

"MENTOR Digital"e katılmak için MENTOR kurumuna üye olmanız gerekmektedir.
MENTOR, kuruma kaydolmak için hem katılan çocuklar hem de rehberler için kağıt
formatında veya çevrimiçi doldurulup gönderilebilen özel üyelik başvuruları sunar.
Başvuru formunu kağıt formatında doldurup MENTOR'a göndermeniz durumunda,
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kişisel verileriniz dernek veritabanına elle girilecektir. Web tabanlı kaydı ve
www.mentor-hessen.de adresini ziyaret ederek çevrimiçi olarak göndermeyi tercih
etmeniz durumunda, kişisel verileriniz MENTOR tarafından kullanılan "Contao" isimli
içerik yönetim sistemi aracılığıyla iletilecek ve derneğin veritabanına aktarılacaktır.
Detaylar için bölüm 3.4'e göz atabilirsiniz.
3.2.

Çocukları "MENTOR Dijital"e katılmak üzere kaydetmek için, çocuklardan ve
ebeveynlerinden aşağıdaki veriler alınıp işlenir:
•
•
•
•
•
•
•

Çocuğun ve ebeveynlerin temel bilgileri ve iletişim bilgileri (adı, adresi, telefon
numarası, e-posta adresi), çocuğun uygulamadaki rumuzu/kullanıcı adı;
Sığınma başvuruları ve/veya ebeveynlere yapılan maddi destek hakkında bilgiler
(sadece sponsorlu üyelik için gereklidir);
Üyelik hakkında bilgiler (normal veya talep üzerine), gerektiğinde SEPA otomatik
ödeme talimatı (ödeme bilgileri dahil), kurum tüzüğünün onaylanması;
Çocuğun cinsiyeti ve doğum tarihi, okul, sınıf ve (isteğe bağlı) hobiler hakkında
bilgiler;
Çocuğun teknik donanımı hakkında bilgiler (web kamerası ve W-LAN erişimi olan
masaüstü/dizüstü bilgisayar/akıllı telefon);
Çocuğun okuma becerileri ve olası öğrenme bozuklukları hakkında bilgiler;
Çocuğun rehber öğretmenlerle okuma dersleri için müsait olduğu zaman dilimleri.

Çocukların verileriyle ilgili olarak işbu veri işlemenin yasal dayanağı, EU GDPR madde
6 para. bent 1 uyarınca üyelik başvurusu sırasında ilgili alana işaretlenip imzalanarak
veya gönderilerek verilmiş olan ebeveyn veya yasal vasi rızasıdır.
Kuruma üye olmayan ebeveynlerin kişisel verilerinin işlenmesine, meşru
menfaatlerimizi korumak amacıyla gerek duyulmaktadır. Meşru menfaatlerimiz,
katılımcı çocukların ebeveynleriyle iletişim kurabilmek ve özellikle üyelik ücretlerinin
tahsilini takiben kuruma üyeliğin devam ettirilmesidir. Ebeveynlerin sığınmacı olması
ve/veya maddi destek alması durumunda, sponsorlu, yani ücretsiz üyelik sunabilmek
ve uygulayabilmek için bu bilgileri işleyebilmemiz bizim yararımıza (ve ebeveynlerin
yararına) olacaktır. Bu koşullar hakkında bilgi sahibi olmadan bunu yapmamız mümkün
olmayacaktır. Ayrıca, çocuklarına kurum tarafından sunulan desteği kullanabilmek için,
çocuklarını gönüllü olarak "MENTOR Dijital"e kaydettirmeleri durumunda, ebeveynlerin
veya yasal vasilerin çatışan çıkarlarının yürürlükte kalacağı da belli değildir. Bununla
ilgili veri işleme EU DSGVO madde 6 para. 1 bent f uyarınca yapılmaktadır.
3.3.

Rehber öğretmenleri "MENTOR Digital"e katılmak üzere kaydetmek için aşağıdaki
bilgiler alınarak işlenir:
•
•
•
•

Uygulamadaki rehberin temel bilgileri ve iletişim bilgileri (adı, adresi, telefon
numarası, e-posta adresi), rehberin uygulamadaki rumuzu/kullanıcı adı;
Rehber öğretmenin cinsiyeti ve doğum tarihi;
MENTOR üyeliği, giriş tarihi, gerekirse koordinatörün adı, "MENTOR Digital"e
katılım hakkında bilgiler;
Kapsamlı adli sicil kaydına ilişkin bilgiler (BZRG madde 30a para. 1 no. 2a);
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•
•
•

Teknik donanım hakkında bilgiler (web kamerası ve W-LAN erişimi olan
masaüstü/dizüstü bilgisayar/akıllı telefon);
İyi bildiğiniz yabancı diller hakkında bilgiler;
Rehber öğretmenin çocuklarla okuma dersleri için müsait olduğu zaman dilimleri,
ilgilenen çocuk sayısı, tercih edilen gözetim düzeyi.

Bu işlemin yasal dayanağı, EU GDPR madde 6 paragraf 1 bent b'dir. Rehber
öğretmenlerin "MENTOR Digital"e yalnızca çocukları okumayı öğrenmelerinde
desteklemek için gönüllü olmak amacıyla kaydolmaları, kurum üyeliğinin amacına
uygundur. Buna göre, kurum üyeliğinin gerçekleştirilebilmesi ve işlenebilmesi için
rehber öğretmenlerin gerekli kişisel verilerinin işlenmesi gerekmektedir. Kapsamlı adli
sicil kaydından alınan bilgilerle ilgili olarak, rehber öğretmenler gönüllü olarak
denetleme, gözetleme, eğitme veya yetiştirme yaptığı için, tabi olduğumuz yasal bir
yükümlülüğü yerine getirmek için veri işleme gereklidir. Bu işlemin yasal dayanağı, EU
GDPR madde 6 paragraf 1 bent c ve bununla bağlantılı olarak BZRG madde 30a, para.
1 no. 2a'dır
3.4.

"MENTOR Digital" programına katılım, prensipte iki şekilde gerçekleşebilir ve bunu
takiben aşağıda açıklanan veri işleme gerçekleşir:

3.4.1 Okul Bazlı Kayıt (Sadece aileler/çocuklar için):
a.

Okullar, potansiyel üyeleri, sponsorlu üyelik için kayıt belgeleri ve ayrı anketler
içeren bir veli bilgi klasörüne gönderir.

b.

Belgeler veliler tarafından elle olarak doldurulur ve çocuk aracılığıyla okula ve daha
sonra MENTOR'a iletilir.

c.

MENTOR, gerektiğinde finansman başvurularını hazırlamak ve sponsorlara
gönderip, gerekli verileri dernek veritabanına aktarmak için gerektiğinde otomatik
ödemeyi düzenlemek, çocuk için uygun bir rehber öğretmen belirlemek ve gerekli
verileri uygulamanın sistem ortamına aktarmak için kullanır.

d.

Başvurudan çocuğun uygun bir altyapıya sahip olmadığının anlaşılması
durumunda, Digi Sapiens veya anlaşmalı hizmet sağlayıcılarından biri kiralık tablet
kuracak ve üyelik belgesi ve ilgili bilgilerle birlikte çocuğa verilecek ilk ortak okuma
randevusu görevlendirilen rehber öğretmen ile okullara gönderecektir. Ayrıca,
yukarıda belirtilen bilgiler ebeveynlerin veya yasal vasilerin kayıtlı e-posta
adreslerine gönderilir.

e.

Herhangi bir cihazın ödünç verilmesi gerekmiyorsa, uygulama için bir indirme
bağlantısı veya tarayıcı sürümü için URL içeren bir üyelik sertifikası, kullanıcı adı,
şifre ile atanan rehber öğretmen ve ilk ortak okuma randevusu bilgilerini çocuğa
iletilmek okullara üzere gönderilecektir. Ayrıca, yukarıda belirtilen bilgiler
ebeveynlerin veya yasal vasilerin kayıtlı e-posta adreslerine gönderilir.

3.4.2 www.mentor-hessen.de
öğretmenler için):

adresine

kaydolarak

(Aileler/çocuklar

veya

rehber
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Aileler/çocuklar için:
a.

İlgilenen ebeveynler/yasal vasiler ilgili formu doldurur www.mentor-hessen.de.

b.

Veriler, MENTOR tarafından "MENTOR Digital"e katılım için başvuru formunu ve
sponsorlu üyelik (otomatik) için gerekli tüm uygulamaları önceden doldurmak ve
ebeveynlere e-posta veya posta yoluyla (yazıcı ve/veya tarayıcı mevcut değilse)
imzlanmak üzere gönderilecektir. Ayrıca 2021'in dördüncü çeyreğinden itibaren
tamamen dijital bir süreç planlanmaktadır.

c.

İmzalanan belgelerin e-posta veya posta yoluyla alınmasından sonra MENTOR,
gerekirse finansman başvuruları ilgili sponsorlara iletilir, gerekli verileri kurum veri
tabanına aktarır ve gerekirse otomatik ödeme için yönlendirir, çocuk için uygun bir
rehber öğretmen belirler ve gerekli verileri uygulamanın sistem ortamına aktarır.

d.

Başvurudan çocuğun uygun bir altyapıya sahip olmadığının anlaşılması
durumunda, Digi Sapiens veya anlaşmalı hizmet sağlayıcılarından biri kiralık tablet
kuracak ve üyelik belgesi ve ilgili bilgilerle birlikte çocuğa verilecek ilk ortak okuma
randevusu görevlendirilen rehber öğretmen ile aileye gönderecektir. Ayrıca,
yukarıda belirtilen bilgiler ebeveynlerin veya yasal vasilerin kayıtlı e-posta
adreslerine gönderilir.

e.

Ödünç bir cihaza ihtiyaç duyulmaması durumunda, bir üyelik sertifikası, kullanıcı
adı ve şifre, uygulama için bir indirme bağlantısı veya tarayıcı sürümü için URL ile
birlikte atanan rehber öğretmen ile ilk ortak okuma randevusu hakkında bilgiler
ebeveynlerin veya yasal vasilerin e-posta adresine gönderilir.

Rehber Öğretmenler için:
a.

İlgilenen rehber öğretmenler www.mentor-hessen.de adresindeki ilgili formu
doldurur.

b.

Bir MENTOR koordinatörü, verilen iletişim bilgilerini kullanarak rehber öğretmen ile
iletişime geçecek ve bir tanışma toplantısı düzenleyecektir.

c.

Koordinatör, gerekirse kurulun da katılımıyla adayın kabulüne karar verir.

d.

Olumsuz karar verilmesi durumunda, sebep belirtilmeksizin reddedilir.

e.

Olumlu karar verilmesi durumda, adaya e-posta ile imza için önceden doldurulmuş
bir üyelik başvurusu gönderilir ve imzalayıp (2021 in üçüncü çeyreğinden itibaren
elle yazılmış başvurular artık gerekli değildir) mümkün olan en kısa sürede
kapsamlı adli sicil kaydı ile birlikte e-posta ile göndermesi istenir. Bu adli sicil
kaydının ilgili bilgileri içermesi durumunda, reddedilir.

f.

İlgili bilgiler (otomatik olarak) MENTOR tarafından kurumun veri tabanına ve
MENTOR okuma uygulamasının sistem ortamına iletilip rehber öğretmen için
erişim bilgileri düzenlenir.

g.

MENTOR, rehber öğretmene uygulama için erişim bilgilerini de içeren üyelik
sertifikasını e-posta ile gönderir.
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Rehber öğretmen'e birlikte okuma için bir çocuk atanması durumunda, ilk randevu
hakkında bir e-posta bildirimi gönderilir.

4.

REHBER ÖĞRETMEN OKUMA UYGULAMASINI KULLANIRKEN VERİLERİN
İŞLENMESİ

4.1

Uygulamayı indirirken ve kurarken, indirme için gerekli kişisel verileri alıp işliyoruz.
Uygulamayı ortak platformlar (Apple AppStore ve Google PlayStore gibi) üzerinden
indirip yüklemeniz durumunda, ilgili uygulamayı edindiğiniz platformun operatörü (örn.
AppStore için Apple, Inc., Google PlayStore için Google Ireland Limited) indirme için
gerekli kişisel verileri edinir. Bu veriler özellikle adınızı, e-posta adresinizi ve posta
kodunuzu, indirme zamanını, IP adresini ve kullandığınız cihazın kodunu (IMEI) içerir.
Kişisel verilerinizin alınıp işlenmesi, prensipte veri işlemeye bizim tarafımızdan müdahil
olunmadan veya veri üzerinde herhangi bir etkimiz olmadan yalnızca ilgili platform
operatörü tarafından gerçekleştirilir. Bu bağlamda, ilgili platform üzerinde görülebilen
platform operatörünün veri koruma hükümleri geçerlidir.

4.2

Uygulamayı başlatırken ve kullanırken, uygulamayı teknik olarak kullanmanızı
sağlamak, mevcut içeriğe erişmek ve kullanım davranışına ilişkin verileri toplamak için
kullandığımız sunucularla otomatik olarak bağlantı kurulur. Cihazınız tarafından bize
iletilen bilgiler buraya kaydedilir. Bu, kullanıcının adını ve şifresini, kullandığınız cihazın
IP adresini, kullanılan işletim sistemiyle ilgili verileri, kullandığınız cihazı, kullanım
süresini veya indirme süresini, işlevler için harcanan zamanı, kullanılan veri hacimlerini,
karşılaşılan hatalar ve çökmeleri içerir. Uygulamaya ait tüm işlevlerin sunulabilmesi için
bu verilerin işlenmesi gereklidir. Bunun için özellikle kullanıcının IP adresi oturum
süresince kayıtlı kalmalıdır. Prensipte bu veriler diğer kaynaklardan gelen verilerle
birleştirilmemektedir.
Uygulamanın kullanılmasını sağlamak için bu veri işlemenin yasal dayanağı EU GDPR
madde 6 para. 1 bent f'dir, ayrıca, işlevsel ve güvenli bir uygulamayı sunmak burada
meşru çıkarımızdır. Herhangi bir şekilde yasadışı kullanım ile ilgili belirtilerin tarafımızca
saptanması durumunda, bu verileri geriye dönük olarak kontrol etme hakkımızı saklı
tutarız. Bu kontrol, özellikle uygulamamızın yasa dışı kullanımını tespit etmek ve
önlemek için EU GDPR madde 6 para. 1 fıkra 1'e dayanmaktadır. Sunduğumuz teklifin
güvenliğini sağlamak ve uygunsuz kullanımı önlemek meşru menfaatimizdir.
Ebeveynler, çocuklarını kaydettirirken, çocukların okumayı öğrenmek için de
uygulamayı kullanabileceklerine ilişkin rızalarını açık bir şekilde verdikten sonra,
çocukların bu veri işlemeyle ilgili çatışan çıkarlarının geçerli kalacağı belli değildir.

4.3

Okuma uygulamasını kullanırken, "MENTOR Digital" için kaydolduğunuzda bize
sunduğunuz bilgilerin bazıları, yani kabul için başvuru veya uygulamanın kendisi
tarafından toplanan veriler işlenir. Okuma uygulaması için sorunsuz ve işlevsel kullanım
sunmak üzere gerekli olan şu verileri içerir: isim, soyisim, uygulamadaki kullanıcı adı
(rumuz), parola (şifreli), çocuğun yaşı, sınıfı, telefon numarası ve ebeveynlerin e-posta
adresi.
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Çocuklar ve rehber öğretmenler arasındaki etkileşimleri başlangıçta koordine etmek
üzere aşağıdaki veriler işlenmeye devam eder:
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Çocuğun doğum tarihi;
Cinsiyeti;
Hangi zaman diliminde müsait olduğu;
Çocuğun okulunun adı ve posta kodu;
İlgili teknik gereçler;
Çocukların ve rehber öğretmenlerin atanması;
Uygulamayı kullanmaya başlamadan önce ebeveynler tarafından ve kullanım
sırasında farklı zamanlarda rehber öğretmen tarafından okuma becerisinin
değerlendirilmesi;
Rehber öğretmenin rolü (sadece rehber öğretmen veya hem koordinatör hem
rehber öğretmen);
Rehber öğretmenin adresi;
Rehber öğretmen ilişkileri;
Rehberin rehber öğretmenin iyi bildiği yabancı diller.

Ayrıca, ilgili rehber öğretmenin çocukla ortak okuma seansları ve çocuğun tek başına
okuma seansları hakkındaki bilgiler kaydedilir. Bunlar arasında, okunan eser, okunan
sayfa sayısı, çocuğun aksanı veya şivesi hakkında her türlü bilgi, seansın toplam
süresi, çocuğun okuma süresi, oyunla geçirilen süre ve varsa ses kayıtları (bkz. bölüm
4.4).
Bu veriler yardımıyla çocuğun okuma davranışı ebeveynler ve rehber öğretmenler
tarafından değerlendirilebilir ve özellikle çocuğun okuma becerisindeki ilerleme
belirlenebilir. İşbu veri işleme, ayrıca tüzüğümüze uygun olarak derneğin amaçları
doğrultusunda okuma faaliyetinin değerlendirilmesi ve çocukların okuma becerilerini
geliştirmeye yönelik okuma uygulamalarının elverişliliğinin ve etkinliğinin araştırılması
amacıyla kullanılmaktadır. Bu amaçla, pilot proje olarak "MENTOR Digital"e bilimsel
konuda eşlik eden Basel Üniversitesi, Goethe Üniversitesi Frankfurt am Main ve TU
Darmstadt ile yakın iş birliği içerisindeyiz. Araştırma amacıyla işlenen tüm veriler
üniversitelere aktarılmadan ve üniveristelerde değerlendirilmeden önce anonim hale
getirilir.
Uygulama, çocuk ve ilgili rehber öğretmen arasında video görüşmeleri yapılarak
kullanılmaktadır, çünkü ortak okuma oturumları yalnızca video görüşmeleri şeklinde
gerçekleştirilebilir. Bu video görüşmelerinin görüntü ve ses verileri iletilir. Ancak, video
verileri hiçbir durumda kaydedilmez veya depolanmaz. Gerektiğinde, bölüm 4.4'te
bahsedildiği gibi ses kayıtları yapılabilir.
Çocukların verileriyle ilgili olarak bu veri işlemenin yasal dayanağı, EU GDPR madde 6
para. bent 1 uyarınca üyelik başvurusu sırasında ilgili alana işaretlenip imzalanarak
veya gönderilerek verilmiş olan ebeveyn veya yasal vasi rızasıdır.
Ebeveynlerin kişisel verilerinin uygulama içinde işlenmesi (yalnızca ad, telefon
numarası ve e-posta adresi) meşru menfaatlerin korunması için gereklidir. Rehber
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öğretmenlerin okuma seanslarında çocuklarına baktıkları ebeveynlerle doğrudan
iletişim kurmalarını sağlamak meşru menfaatimizdir. Bu sadece rehber öğretmenlerin
lehine değil, öncelikle ebeveynlerin veya yasal vasilerin lehine olacaktır. Ayrıca, ana
işlevi çocuk ve rehber öğretmen arasında etkileşim kurmak olan okuma uygulamasını
kullanabilmek için, ebeveynlerin veya yasal vasilerin çocuklarını gönüllü olarak
"MENTOR Digital"e kaydettirmeleri durumunda, çatışan çıkarların diğer çıkarlardan
daha ağır bastığı da belli değildir. Bununla ilgili veri işleme EU DSGVO madde 6 para.
1 bent f’ye dayalı olarak yapılmaktadır.
Rehber öğretmenlerin verilerinin işlenmesi için yasal dayanak EU GDPR madde 6 para.
1 bent b'dir. Bu bağlamda, veri işleme, MENTOR dernek tüzüğünün uygulanmasına,
derneğin amacına, yani çocukların okuma becerilerinin geliştirilmesine hizmet eder.
"MENTOR
Digital"in,
bunu
MENTOR
okuma
uygulaması
aracılığıyla
gerçekleştirmesine gerek duyulması ve rehber öğretmenler bu amaçla kaydolması
nedeniyle, uygulama içinde de veri işleme gereklidir.
4.4

Çocuk tarafından okunan metin, rehber öğretmenin talebi doğrultusunda uygulama
içinde bir ses dosyası olarak kaydedilebilir. Kaydedilen ses kayıtları, okuma
performansının zaman içindeki gelişimini daha iyi anlamak ve değerlendirmek üzere
kullanılır. Tek başına bir okuma oturumunda, okunan bölümler ilgili rehber öğretmenin
daha sonra bunları dinleyip değerlendirme yapmasını sağlamak üzere bağımsız olarak
da kaydedilebilir.
Aşağıdaki veriler de ses kaydı yapılarak toplanır ve işlenir:
•
•
•
•
•
•
•

Çocuğun uygulamadaki kullanıcı adı (rumuz)
Yüklenme tarih ve saati;
Cinsiyeti;
Yaşı;
Sınıfı;
Yaşadığı eyaletin diyalekti;
Ana dil bazlı aksanı.

Bu ses kayıtlarının yardımıyla, Digi Sapiens'in eğittiği bir yazılım programıyla ("Yapay
Zeka") çözüm yapılır. Bu amaçla, ses kayıtları anonim hale getirilir ve ardından yalnızca
Digi Sapiens'in erişebildiği ayrı bir Digi Sapiens sunucu ortamına aktarılır. Burada, ses
kayıtları anonim hale getirilir, ancak gelecekte okuma uygulamasında kullanılabilecek
akıllı yazılım geliştirmek için yukarıda listelenen meta veriler (yani kullanıcı
adları/rumuzlar dahil edilmeden) dikkate alınarak değerlendirilir. Ortaya çıkan yapay
zeka, gelecekte bir çocuğun okuma becerilerinin değerlendirilmesi ve geliştirilmesinde
rehber öğretmenleri desteklemek ve böylece çocukların öğrenmede başarılı olma
oranlarını daha etkili ve dolayısıyla daha hızlı hale getirmek için kullanılacaktır.
Çocukların ses kayıtlarının hazırlanması, bireysel olarak değerlendirilmesi ve anonim
hale getirilmesinin (daha genel bir değerlendirme amacıyla) yasal dayanağı, yine EU
GDPR madde 6 para. 1 bent 1 uyarınca üyelik başvurusu sırasında ilgili alana
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işaretlenip imzalanarak veya gönderilerek verilmiş olan ebeveyn veya yasal vasi
rızasıdır.
Prensipte, rehber öğretmenlerin hiçbir şekilde ses kaydı yapılmaz. Daha fazla
akademik desteğe açık bir şekilde rıza gösteren rehber öğretmenler istisnadır. Rehber
öğretmenlerin “müdahaleleri”, yani iyileştirme önerileri de kaydedilip kişisel veriler dahil
edilmeden araştırmacılara iletilir. İlgili rehber öğretmenler bunun için ayrı bir anlaşma
imzalar.
5.

ÇEREZLER, OTOMATİK KARAR VERME
MENTOR okuma uygulamasında şu anda çerez kullanılmamaktadır. Ayrıca, EU GDPR
madde 22 para. 1 ve 4 uyarınca profil oluşturma dahil olmak üzere otomatik karar
verme gerçekleştirilmez.

6.

KİŞİSEL VERİLERİN ÜÇÜNCÜ ŞAHISLARA AKTARILMASI

6.1

İşbu Gizlilik Politikası'nda aksi belirtilmedikçe, kişisel veriler yalnızca hizmetlerimizin
sunulması için gerekliyse (örneğin, teklifin teknik olarak sağlanması için) açık rızanız
olmadan üçüncü taraflara aktarılacaktır. Buna göre, EU GDPR madde 6 para. 1 bent f
uyarınca meşru menfaatlerimizi korumak, yani uygulamamızı tamamen sunabilmek ve
"MENTOR Digital"e katılım için web tabanlı kabul formları sunabilmek üzere veriler bu
tür hizmet sağlayıcılara (teknik hizmet sağlayıcıları gibi) aktarılır. Kişisel verileri
aktarmadan önce, elbette ilgili hizmet sağlayıcısının verilerin güvenliğini sağlamak için
uygun teknik ve organizasyonel önlemleri aldığından emin olmaktayız.

6.2

Uygulamanın kullanımı sırasında edindiğimiz verileri üçüncü taraf hizmetlerin
yardımıyla saklarız. EU GDPR madde 28 uyarınca bir sipariş işleme sözleşmesi
imzaladığımız ABASS GmbH'nin (Moselstrasse 11, 63225 Langen) sunduğu hizmetleri
kullanmaktayız. Ayrıca, EU GDPR madde 28 uyarınca HostEurope GmbH'yi
(Hansestraße 111, 51149 Köln), "Contao" isimli içerik yönetim sistemi için bir işlemci
olarak görevlendirdik ve bu sayede "MENTOR Digital" için çevrimiçi kayıtlara
www.mentor-hessen.de adresinden erişimi mümkün kılmıştır.

6.3

Bölüm 4.3'te de belirtildiği gibi başta Basel Üniversitesi olmak üzere çeşitli üniversiteler
"MENTOR Digital" pilot projesine bilimsel olarak eşlik etmektedir. Böylece özellikle
geleneksel, dijital olmayan yöntemlere kıyasla çocukların okuma becerilerini
geliştirmek için MENTOR okuma uygulamasının elverişliliği, etkililiği ve verimliliğinin
araştırılması mümkün kılınmaktadır. Ayrıca dijital okuma araştırması, didaktik ve
öğrenme psikolojisi alanındaki genel araştırma hedefleri de bulunmaktadır. Bu amaç
doğrultusunda, katılımcı üniversitelere uygulamanın kullanımından edinilen kişisel
verilere erişim izni verilir. Ancak, araştırma amacıyla işlenen tüm veriler, üniversitelere
aktarılmadan veya ifşa edilmeden ve üniversitelerde değerlendirmelerden önce anonim
hale getirilir. Üniversitelerin hiçbir zaman gerçek isimlere veya iletişim bilgilerine erişimi
bulunmaz. Bölüm 4.3'te de belirtildiği gibi verilerin aktarımı dernek üyeliği çerçevesinde
tüzüğün amaçlarını gerçekleştirmek amacıyla sadece ebeveynlerin onayı ile veya
rehber öğretmenlerin gözetiminde gerçekleştirilir.
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6.4

Verilerin aktarımına açıkça izin vermediğiniz sürece kişisel verilerinizi üçüncü şahıslara
aktarmayacağız (EU GDPR madde 6 para. 1 bent a) ve yasal hükümler veya mahkeme
kararları gereğince bunları aktarma hakkımız veya yükümlülüğümüz yoktur. Diğer bir
durumda, aktarım bizim tarafımızdan yasal bir yükümlülüğü yerine getirmek üzere EU
GDPR madde 6 para. 1 bent c uyarınca gerçekleşir.

7.

VERİLERİN SAKLANMASI, SAKLANMA SÜRESİ VE SİLİNMESİ

7.1

Kişisel verilerinizi, verileri saklamak için yasal bir zorunluluk nedeniyle veya başka
nedenlerle gerekli görülen işleme amaçlarına ulaşmak için gerekli olduğu sürece
işlemekteyiz. Veriler daha sonra yasal hükümlere uygun olarak silinecektir. Dernek
üyelerinin (veya çocuklar söz konusu olduğunda ebeveynlerinin) kişisel verileri,
özellikle üye dernekten ayrıldığında, yasal saklama gerekliliğinin mevcut olmaması
durumunda, derhal silinecektir.

7.2

Yasal nedenlerle saklamaya devam ettiğimiz verileri yasaların gerektirdiği süre
boyunca saklamaktayız. Yasal saklanma süresinin sona ermesini takiben, silme
işleminin EU GDPR madde 17 para. 3 çerçevesinde silinmesine karşı başka herhangi
bir neden olmaması durumunda, veriler derhal silinecektir.

7.3

Yapay zeka eğitimi için kullanılan anonim ses kayıtları ve diğer anonim uygulama
verileri, beş yıl sonra otomatik olarak silinecektir.

8.

VERİ GÜVENLİĞİ
Kişisel verileri kazara kayıp, hasar, yetkisiz erişim veya yetkisiz değişikliklere karşı
korumak için elbette gerekli teknik ve organizasyonel önlemleri aldık. Veriler özellikle
tarafımızca yalnızca dahili ve harici olarak şifrelenmiş biçimde iletilir, bu da öncelikle
tamamlanmış başvuru formlarının web tabanlı iletimini kapsamaktadır. Parolalar
elbette şifreli olarak saklanır. Rehber öğretmen ile video bağlantısı, üçüncü taraf
sunucular üzerinden herhangi bir sapma olmaksızın kullanılan cihazlarda uçtan uca
şifrelenir. Ayrıca aşağıdaki (kapsamlı olmayan bir liste) önlemleri almaktayız:
•
•
•
•
•
•
•

JWT (JSON Web Token) ile kimlik doğrulama
Özel olarak tasarlanmış ara yazılım işlevleri ile sunucu tarafı yetkilendirme
"script injection saldırılarına" karşı yerleşik önlemler
GIT ile kod revizyonları
Her zaman Hotfix güncellemeleri yapılabilir.
Çerezler kullanılmamaktadır.
Üçüncü taraf sunucular tarafından aktif takip yapılamaz.

9.

VERİ KONUSU OLARAK HAKLARINIZ

9.1

İtiraz Hakkı
Özel durumunuzdan kaynaklanan nedenlerden dolayı, her zaman EU GDPR madde 6
para. 1 bent f uyarınca tarafımızca çıkarlarınıza ağır basan zorlayıcı meşru nedenler
göterilemesi durumunda veya işleme yasal iddiaları ileri sürmeye, uygulamaya veya
savunmaya hizmet etmemesi durumunda veri işlemeye itiraz etme hakkına sahipsiniz.
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Bilgi Edinme Hakkı
Tarafımızdan saklanan ilgili kişisel verilerinizi, işlenme amaçlarını, kaynaklarını, hangi
alıcılara veya alıcı kategorilerine aktardığınızı, saklama süresini ve veri konusu olarak
size sunulan hakları ücretsiz olarak yazılı veya elektronik formda bizden talep etme
hakkına sahipsiniz.

9.3

Veri İşlemenin Düzenlenmesi, Silinmesi ve/veya Kısıtlanması Hakkı
Ayrıca saklanan kişisel verilerinizin herhangi bir zamanda yanlış verilerin
düzenlenmesini, silinmesini ve/veya yasal gereklilikler uyarınca işlenmesinin
kısıtlanmasını talep etme hakkına da sahipsiniz. Silme hakkı, yalnızca bizim için yasal
saklama yükümlülüğü yoksa veya EU GDPR madde 17 para. 3 uyarınca silme işlemine
engel olan herhangi bir durum yoksa mevcuttur. Silme işlemi, uygulamanın kullanımı
için gerekli olan kişisel verileri içerdiği ölçüde, bu verilerin işlenmesinin silinmesi veya
kısıtlanması yalnızca uygulamayı kullanmayı bırakmanız durumunda gerçekleşebilir.

9.4

Veri Taşınabilirliği Hakkı
Kendi hakkınızda verileri sunmanız ve bu verilerin sizin onayınıza dayanarak veya
sözleşmeyi yerine getirmek üzere tarafımızca işlenmesi durumunda, bu verileri bizden
yapılandırılmış, ortak ve makine tarafından okunabilir bir formatta edinmeyi ya da teknik
olarak mümkün olması durumunda sorumlu başka bir kişiye tarafımızca aktarılmasını
talep edebilirsiniz (Veri taşınabilirliği hakkı).

9.5

Onayı Geri Çekme Hakkı
Kişisel verilerinizin kullanımı için vermiş olduğunuz herhangi bir onayı, gelecekte geçerli
olacak şekilde istediğiniz zaman geri çekmekte özgürsünüz.

9.6

Bir Denetim Makamına Şikayet Hakkı
Ayrıca, tarafımızca yapılan ve sizin görüşünüze göre yasal hükümleri ihlal eden bir veri
işleme faaliyeti için bir denetim makamına şikayette bulunabilirsiniz.

10.

İŞBU GİZLİLİK POLİTİKASI'NIN REVİZYONU
İşu Gizlilik Politikası'nı, örneğin yeni teknik gelişmeler, içtihatta yapılan değişiklikler
nedeniyle veya "MENTOR Digital" teklifimizde belirtilmesi halinde zaman zaman kontrol
etme ve revize etme hakkını saklı tutuyoruz. Bu nedenle, kişisel verileri nasıl
topladığımızı, işlediğimizi ve kullandığımızı tam olarak öğrenmek üzere bu Gizlilik
Politikası'ndaki hükümleri zaman zaman okumanızı tavsiye ederiz.

Son güncelleme: Ocak 2021

