
LÜTFEN BU BELGEYİ TEST İŞLEMİNDE YANINIZDA BULUNDURUN! 
 

 

4 ile 6 Aralık 2020 arası Covid-19 toplu test 

Veri korumaya ilişkin muvafakat, Madde 9 paragraf 2 lit. a DSGVO uyarınca  

ve bilgilendirme, madde 13 ve 14 Temel Veri Koruma Yönetmeliği uyarınca 

Veri koruma anlamında sorumlu kurum ve ilgili veri koruma sorumlusu: 

Federal Sosyal, Sağlık, Bakım ve Tüketici Koruma Bakanı 
Federal Sosyal, Sağlık, Bakım ve Tüketici Koruma Bakanlığı 
Stubenring 1, 1010 Viyana 
E-Posta: post@sozialministerium.at 
 
Veri koruma sorumlusu: 
Mag.a Eva-Maria Pfandlsteiner LL.M. ve Bay Mag. Florian Reininger,  
Stubenring 1, 1010 Viyana,  
E-Posta: vorname.nachname@sozialministerium.at 

 
Sayın Bayan, Sayın Bay! 
 
Hızlı antijen testi yardımıyla toplu Covid-19 testine katılım sadece, kişiye özel verilerinizin bu kapsamda işlenmesine 
gönüllü ve yazılı olarak muvafakatinizi vermeniz halinde mümkündür. Eğer bu muvafakati vermek istemiyorsanız, toplu 
teste katılmanız ne yazık ki mümkün değil.  
Burada aşağıda yazılı kişiye özel verilerinizin, bir Corona antijen testinin yapılması amacıyla işlenmesi için açık olarak izninizi 
ve muvafakatinizi veriyorsunuz: 

Teste katılan kişi  
(lütfen tüm alanları doldurun) 

Soyadı:  Doğum tarihi: 

Adı:  Cinsiyeti: 

Adres/İkametgah:  

E-Posta: Telefon: 

 

Temsilci (örneğin 14 yaşına kadar çocuklar için ebeveyn/bakım sorumlusu, yetişkin vasisi)  
(lütfen sadece temsilen, yani başka bir kişi adına muvafakat veriliyorsa doldurun) 

Soyadı:  

Adı:  

Adres/İkametgah:  

E-Posta: Telefon: 
Yasal temsilcilerin kişiye özel verilerinin işlenmesi, her defasında uygulanabilir konuya ilişkin yasa esasında 
gerçekleştirilir (Bakım yetkisi olanlar için ABGB, Çocuk ve Gençlik Yardım Yasası, Yetişkin Vasisi için Yetişkin Koruma 
Yasası, vs). 

 
Test sonucunda bir sürüntü alınır ve yukarıda anılan veriler, epidemiyolojik değerlendirme için olan verilerle, bir numune 
koduyla (açık bir tahsise imkan veren bir numune ID'si), bölgeye özgü bir kişisel tanımlama koduyla ve yanı sıra test sonucuyla 
(pozitif ya da negatif) beraber federal bakanlığın görüntüleme programları için olan siciline kaydedilirler. Pozitif test sonuçları 
ayrıca epidemiyolojik bildirim sisteminde toplanır ve ilgili sağlık makamlarına iletilirler. 
 
Testinizin sonucu hakkında E-Posta veya telefon ile bilgilendirileceksiniz. 
 
Testin yapılması ve kaydedilmesi için, verilerinizi gerektiği durumda alacak olan başka kurumlar da (belediyeler, ordu, sağlık 
ve kurtarma kurumları, IT hizmet sağlayıcıları) görevlendirilmektedir. 
İşlenen veriler, yetkisiz kişilerin erişimine karşı emniyetli olarak kaydedilirler ve işlenmelerine yönelik amacın yerine 
gelmesinden sonra hemen silinirler. Negatif bir test sonucu durumunda veriler 4 haftalık bir zaman için olası geriye dönük 
soruların halledilmesi amacıyla muhafaza edilirler. Bu muvafakatin iptali her zaman elektronik posta yoluyla 
tiroltestet@tirol.gv.at adresinden talep edilebilir. İptal talebi anına kadar yapılan veri işleme işlemleri, iptal talebinden 
etkilenmezler.  Pozitif bir test durumunda bu muvafakatin iptaline ilişkin bir talep hukuken etkili değildir, zira epidemi yasası 
uyarınca sağlık makamlarına bir bildirim yapılması zorunludur ve bu, epidemi yasası uyarınca başka tedbirlerin alınmasını da 
(tamamlayıcı bir PCR testinin yapılması, yalıtım) gerektirir.  
 
Ayrıca verileriniz hakkında bilgi alma, doğrulatma ya da sildirme hakkınız da mevcuttur.  
Ayrıca resmi veri koruma makamlarına şikayet ve itiraz hakkınız da mevcuttur. 
 
(Tarih ve yer)                                                          
 
 

(Muvafakat verenin imzası (14 yaşını doldurana kadar veya Yetişkin Koruma Yasası uyarınca uygun temsilde: 
vasinin/temsilcinin imzası)) 


