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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: Grundschule Lindenschule, Lindenstraße 9, 66292 

Riegelsberg  

Ръководство на училището: Marie Kiefer 

Тел.: 06806/ 3683 

Факс: 06806/ 860682 

Имейл: gs.lindenschule@riegelsberg.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 
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В случай на позитивен резултат от теста, последващият процес на докладване 

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 



 

 

 

 

Провеждане на бързи тестове за антиген в училищата в рамките на пандемията от 

коронавирус  

 

Съпи родители и настойници, 

 

След съвместните ни усилия през последните няколко седмици се радваме много, че 

детето Ви отново може да посещава училището. Както и през месеците преди локдауна 

и затварянето на училищата, в училището продължават да се прилагат специални 

хигиенни правила, за да се защитят възможно най-добре всички в училището от 

инфекция с коронавирус.  

За да увеличим допълнително защитата в училище, искаме да предложим на всички 

присъстващи в училището (ученици, учители, всички останали служители на училището) 

безплатно два пъти седмично доброволни бързи тестове за коронавирус в училище. 

Целта ни е да откриваме инфекциите от коронавирус възможно най-рано, да направим 

училищата още по-безопасно място, като по този начин се защитят колкото може повече 

ученици, учители, родители и много други хора.  

Тестовете ще се провеждат в училищата в два дни от седмицата от лекари и/или техен 

квалифициран персонал – тогава в присъствието на лекаря. Вашият син/Вашата 

дъщеря може да участва в тестовете, в рамките на сроковете, договорени с лекарите, 

ако той или тя в съответните дни е на училище. За тестовете от Вашето дете се взима 

носен и гърлен секрет. За това внимателно се вкарва тънка пръчка в носа и малко след 

това се изважда. При по-малките деца понякога е възможно да се стигне до носните 

пътища през устата. Понякога е необходимо също така да се вземе проба и от гърлото 

(само през устата) при по-големи деца. 

 

В нашето училище тестовете се провеждат от: 

Michael Messerle 
Dr. Jörg Schweizer 

Praxis für Allgemeinmedizin 
Marienstraße 6 

66292 Riegelsberg 
 

Telefon: 06806994880 

До 

родителите и настойниците на учениците, 

посещаващи занятията в Grundschule 

Lindenschule Riegelsberg 

 

Grundschule Lindenschule 

Lindenstr. 9 

66292 Riegelsberg 

Tel.: 06806 / 3683  

Fax: 06806 / 860682 

gs.lindenschule@riegelsberg.de 

www.lindenschule-riegelsberg.de 

 



Telefax: 068069948825 
E-Mail: infoallg@familienpraxis-am-markt.de 

 

Тестовете се провеждат през следните дни от седмицата: 

Montag und Donnerstag ab 10.00 Uhr  

 

Вземането на носен и гърлен секрет понякога е неприятно, например, може да 

гъделичка в носа. Това не е травматично и само в редки случаи води до кървене от носа, 

причинено от малки наранявания в носа. Лекарите и техният персонал обаче са добре 

обучени и имат много опит с тестовете. Като правило всичко минава добре и вземането 

на секрета се понася добре от децата. 

 

Резултатът от теста е достъпен след около 30 минути.  

 

Ако тестът е негативен, детето Ви може да продължава да посещава часовете.  

 

Ако тестът е позитивен, за детето Ви съществува подозрението, че е заразено с 

коронавирус. Тогава ще бъдете информиран/а за това от училището. След това детето 

Ви трябва да бъде взето от училището, тъй като вече временно не може да участва в 

часовете, респективно да посещава училището. В същото време, като училище, ние 

трябва информираме Службата за здравеопазването за позитивния тест на детето Ви, 

в съответствие с разпоредбите на Закона за защитата от инфекции (§ 7). Като правим 

това, трябва да осигурим на Службата за здравеопазването определена информация, 

като например Вашето име, името и класа на Вашето дете, Вашите адрес и телефонен 

номер, датата на теста, за да може Службата за здравеопазването да се свърже с Вас. 

Докато Службата за здравеопазването не се свърже с Вас, детето Ви трябва да стои в 

домашна изолация (тоест трябва да остане вкъщи и да няма контакт с външния свят или 

с други хора). За по-нататъшните процедури ще получите информация от Службата за 

здравеопазването. Ако Службата за здравеопазването нареди спазването на карантина 

и поради тази причина трябва да се грижите за детето си у дома, може да имате право 

на обезщетение за болест на дете (неплатен отпуск съгл. чл. 45 ал. 2а от SGB V).  

 

Декларация за съгласие 

За да може детето Ви да участва в предложените тестове, ние се нуждаем от 

попълнена и подписана от Вас декларация за съгласие. Такава е приложена към 

настоящото информационно писмо. В случай на непълнолетни деца/ученици, за тяхното 

участие е задължително родителите им или законните настойници да подпишат тази 

декларация за съгласие. Моля, предайте попълнената декларация за съгласие на 

училището, ако искате детето Ви да участва в ежеседмичните тестове. 

 

Придружаване на детето Ви по време на първия тест 
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При ученици до 6 клас е желателно да придружите детето си по време на първия тест. 

Можете също да използвате тази възможност, за да зададете въпроси на лекаря. Ще Ви 

уведомим кога трябва да се проведе първият тест. На целия училищен терен важат 

правилата на плана за хигиена (например, спазване на дистанция от 1,5 метра от 

други хора, носене на медицинска маска и др.), за които вече Ви информирахме. 

Тогава ще видите как ще се проведе тестът и детето Ви ще се чувства по-комфортно, 

когато присъствате при първи път.  

 

Доброволно участие и отписване 

Участието в тестовете е доброволно. Това означава, че детето Ви може да ходи в 

училище, дори и да не се тества. Ако изберете за детето Ви то да се тества, би било 

най-добре, Вашето дете да го прави и двата пъти всяка седмица, когато то посещава 

училището. Ако детето Ви обаче не трябва да бъде тествано в някой определен ден, 

можете да отмените отделни дати на теста, като се обадите в училището в деня преди 

теста.  

Ако детето Ви като цяло ще участва в тестването, но не иска да участва в един 

определен ден, в който е в училището, няма да се прави тест след кратка консултация 

с лекар! Участието може да бъде отменено по всяко време. За нас е много важно детето 

Ви да продължи да се чувства в училището напълно комфортно.  

 

Отказ  

Събраните данни ще бъдат третирани поверително, тоест данните няма да бъдат 

предадени на трети страни, освен, в случай на позитивен тест – на Службата за 

здравеопазването. Участието в тестовете може да бъде отменено по всяко време. За 

това е достатъчно да изпратите неформално писмено уведомление до училището. 

Допълнителна информация за защитата на данните можете да намерите във 

формулярите, предоставени за тази цел. 

 

Когато възможно най-много деца и младежи, но и учители и други хора, работещи в 

училището, вземат участие в местното тестване, ще бъдем още по-успешни в 

избягването на инфекции в училищата и на случаи на заболявания на 

деца/родители/учители. Затова ще се радваме, ако се съгласите, детето Ви да участва 

в тестовете.  

 

Благодарим Ви и с най-добри пожелания 

 

Im Auftrag  

Annabelle Stürmer 

 

 



*С настоящото потвърждавам, че съм упълномощен/а от другия родител или законен настойник, да 

подпиша декларацията за съгласие също от негово/нейно име. (Ich bestätige hiermit, dass ich von dem 
anderen Erziehungsberechtigten bevollmächtigt bin, die Einwilligungserklärung auch in seinem/ihrem Namen zu 
unterschreiben.) 

 

Декларация за съгласие за участие  

в тестовете за коронавирус и  

свързаното с тях обработване на личните  

данни в Grundschule Lindenschule Riegelsberg 

 

Получих и прочетох писмената информация за бързите PoC-тестове за антиген на 

SARS-CoV-2 (коронавирус) в училището, както и информацията за защитата на данните. 

Разбирам съдържанието и на двете писма.  

С настоящото се съгласявам, синът ми/дъщеря ми да участва в бързите тестове за 

антиген на SARS-CoV-2 (коронавирус) в училището. Наясно съм, че това предложение 

е достъпно само в присъствените дни на детето ми и в рамките на сроковете, договорени 

с лекарите за тестовете в училището. Тестовете са бързи антигенни тестове и се 

провеждат от лекари и/или техния персонал, обикновено чрез вземане на носен и гърлен 

секрет. Информиран/а съм, че участието в тестовете е доброволно и, следователно, 

може да бъде прекратено по всяко време. Известно ми е, че във връзка с тестовете ще 

бъдат обработени личните данни, дадени по-долу, относно моето дете и мен, в 

допълнение към названието на училището и датата на тестването (вж. информацията 

за защитата на данните). Зная, че това съгласие може да бъде оттеглено по всяко 

време, без да се посочват причините и без да възниква какъвто и да е ущърб. Тестването 

не е възможно без съгласието за обработка на данните. 

Също така ми е известно, че в случай на позитивен резултат от теста, училището ще 

информира мен и Службата за здравеопавзването, както е описано по-горе. Тогава 

детето ми трябва да бъде прибрано от училището. Докато не се получи друга 

информация от Службата за здравеопазването, детето ми трябва да остане в домашна 

изолация.  

С настоящото се съгласявам с това,  

 

Вашите име и фамилия: _____________________________________________________ 

 

моето дете ___________________________________ (име и фамилия на детето)  

 

клас: _____________ да участва в училищните тестове за коронавирус.  

В случай на позитивен резултат от теста, мога да бъда намерен/а на следния телефонен 

номер:  

Телефонен номер: _____________________________________________ 

 

 

 

  

Дата Подпис на родител или на 
законен настойник* 

Подпис на ученик 
(от 9 клас и нагоре) 

Grundschule Lindenschule 

Lindenstr. 9 

66292 Riegelsberg 

Tel.: 06806 / 3683  

Fax: 06806 / 860682 

gs.lindenschule@riegelsberg.de 

www.lindenschule-riegelsberg.de 

 



*С настоящото потвърждавам, че съм упълномощен/а от другия родител или законен настойник, да 

подпиша декларацията за съгласие също от негово/нейно име. (Ich bestätige hiermit, dass ich von dem 
anderen Erziehungsberechtigten bevollmächtigt bin, die Einwilligungserklärung auch in seinem/ihrem Namen zu 
unterschreiben.) 

 

Einverständniserklärung zur Teilnahme  

an den Coronatests und der damit  

verbundenen Verarbeitung personenbezogener 

Daten an der Grundschule Lindenschule Riegelsberg 

 

Die schriftliche Information zu den PoC-Antigen-Schnelltests auf SARS-CoV-2 (Corona) an 

der Schule und die Information zum Datenschutz habe ich erhalten und gelesen. Den Inhalt 

der beiden Schreiben habe ich verstanden.  

Ich erkläre mich hiermit damit einverstanden, dass mein Sohn/meine Tochter an den Antigen-

Schnelltests auf SARS-CoV-2 (Coronavirus) in der Schule teilnimmt. Mir ist bekannt, dass 

dieses Angebot nur an den Präsenztagen meines Kindes und innerhalb der für die Testungen 

mit den Ärzten vereinbarten Zeiträume in der Schule besteht. Die Tests sind Antigen-

Schnelltests und werden von Ärztinnen und Ärzten und/oder deren Personal in der Regel über 

einen Nasen-Rachen-Abstrich durchgeführt. Ich wurde darauf hingewiesen, dass die 

Teilnahme an den Tests freiwillig ist und daher auch jederzeit abgebrochen werden kann. Mir 

ist bekannt, dass bei dieser Testung die untenstehenden personenbezogenen Daten über 

mein Kind und mich, darüber hinaus der Name der Schule und das Datum der Testung 

verarbeitet werden (siehe Information zum Datenschutz). Ich weiß, dass diese Zustimmung 

ohne Angabe von Gründen ohne Nachteile jederzeit widerrufen werden kann. Eine Testung 

ohne das Einverständnis zur Datenverarbeitung ist jedoch nicht möglich. 

Mir ist ebenfalls bekannt, dass bei positivem Testergebnis die Schule mich und das 

Gesundheitsamt wie beschrieben informiert. Mein Kind muss dann von der Schule abgeholt 

werden. Mein Kind sollte sich, bis andere Informationen vom Gesundheitsamt vorliegen, in 

häusliche Isolation begeben.  

Hiermit erkläre ich mich damit einverstanden,  

 

Ihr Vor- und Nachname: ______________________________________________________ 

 

dass mein Kind ___________________________________(Vor- und Nachname des Kindes)  

 

Klasse: _____________ an den Schultestungen auf das Coronavirus teilnimmt.  

Um mich im Falle eines positiven Testergebnisses zu informieren bin ich unter folgender 

Telefonnummer erreichbar:  

Telefonnummer: _____________________________________________ 

 

 

  

Datum Unterschrift der/des 
Erziehungsberechtigten* 

Unterschrift der Schülerin/des 
Schülers 
(ab Klassenstufe 9) 

 

Grundschule Lindenschule 

Lindenstr. 9 

66292 Riegelsberg 

Tel.: 06806 / 3683  

Fax: 06806 / 860682 

gs.lindenschule@riegelsberg.de 

www.lindenschule-riegelsberg.de 

 


