
 

Sayın Veli, sevgili öğrenciler! 
 
Kurumsal öğrenme platformlarında veri tabanı ile ilgili olarak kanuni düzenlenmeler söz konusudur. 

Bu düzenlemeler gereği çocuğunuzun bir şifre ile korunan öğretme ve öğrenim platformunu 

lms.bildung-rp.de kullanabilmesi için onayınıza ihtiyaç bulunmaktadır. 

 

Moodle 

 

lms.bildung-rp.de öğrenim platformu modern eğitimin bir parçasıdır. Sanal kurs sınıflarında 

öğretmenler tarafından örnek olarak çalışma malzemeleri ve ödevler hazırlanmakta; öğrencinin ders 

durumuna uygun olarak grup içerisinde, evde veya okuldaki boş vakitlerinde bilgisayar ile çalışması 

mümkündür. Diğer okullar ile de bu platform sayesinde ortak çalışma da mümkün olmaktadır. Bu 

konuyla ilgili sorularınızı okuldaki ilgili sorumluya sorabilirsiniz.  

 

Özel verilerin kaydı 

 

Şahsa ait bilgiler 14 yaşını tamamlayana kadar, velilerin izniyle kayıt edilir.    

 

Şahsa ait veriler ve kullanım ile ilgili veriler 

 

Özel veriler kapsamına; isim, isim ilaveleri, okul, sınıf, çalışma kapsamında öğrenme platformu için 

ulaşma maksatlı E-Mail-adresi girmektedir. Müracaat tarihi, platforma ilk giriş ve son çıkış tarihi, 

öğretmenin öğrenci performans değerlendirmeleri de kayda alınmaktadır. Bu konuyla ilgili olarak 

okuldaki ilgili sorumludan da bilgi alabilirsiniz.   

 

Verilerin kullanımı 

 

Şahsa ait olan veriler ve kullanımla ilgili veriler sadece okuldaki platformu kullananlar tarafından 

kullanılabilir ve bunlar şifre ile korunmaktadır. Böylelikle diğer şahısların bu bilgileri görmesi 

mümkün olmayacaktır. Tabii ki bu veriler başkalarına verilmeyecektir. 

 

Öğrencilere ait yazılar 

 

Kurs müddetince öğrenci tarafından oluşturulmuş Wiki kayıtları, sözlük kayıtları v.b. yazılar öğrenci 

kursu terk etse dahi silinmeyecektir. Bunlar kurstaki diğer öğrenciler için yararlı olabileceği için ancak 

öğrencinin kayıtlı olduğu kurs silindikten sonra bu kayıtlar tamamen silinecektir. 

 

Verilerin silinmesi ile ilgili süre 

 

Kayıt ve lms.bildung-rp.de platformunu kullanmayı kabul etmekle şahsınıza ait verilerin kaydını ve 

kullanımını kabul etmiş bulunuyorsunuz.  Bu izni her zaman okuldaki ilgili sorumluya yapacağınız 

açıklama ile iptal edebilirsiniz.  

 

İptal durumunda lms.bildung-rp.de platformundaki kullanım hakkı sona ermektedir. Böylelikle 

öğrenciye ait bilgilerin tamamı da silinecektir. 

 

Bu platformun lms.bildung-rp.de kullanılabilmesi için yazılı onaya gerek duyulmaktadır. 14 yaşından 

küçük çocuklar için veli izni gerekmektedir. 14 ila 17 yaş arasındaki öğrenciler için hem öğrenci hem 

veli onayı gerekmektedir. 18 yaşından bnüyük olan öğrencilerin kendi onayı yeterlidir. 

 

Ayrıca moodle platformuna kayıt için geçerli bir E-Mail-adresinin gerekli olduğunu bildiririz.  

 

Ekteki bildiriyi ……………… tarihine kadar vermeniz rica olunur. 

 

Samimi selamlar 



 

lms.bildung-rp.de öğrenim platformunu  kullanımı ile ilgili _____________ tarihli bildiri 

 

 

 

Öğrenci: ________________________________________ Sınıf: __________ 

   

 

Şahsıma ait bilgi ve verilerin lms.bildung-rp.de öğrenme platformunda yapacağım iptal işlemine kadar 

öngörülen süre içerisinde kayıtlı tutulabileceğini kabul ediyorum. 

 

 

 

 

18 yaşından büyük öğrenciler için:    ______________________________ 

        (öğrencinin imzası) 

 

 

 

 

14 ila 17 yaşları arasındaki öğrenciler:     ______________________________ 

        (öğrencinin imzası) 

 

 

 

        ______________________________ 

        (veli imzası) 

 

 

 

 

 

14 yaşından küçük öğrenciler:     ______________________________ 

        (veli imzası) 

 

 

 

 

14 yaşından küçük öğrenciler için: 

 

Eğer öğrencinin kendine  ait E-Mail-adresi yoksa: Ders öğretmenin web.de veya gmx.net  v.b. 

elektronik posta sitelerinden öğrenci adına elekronik posta adresi kaydı yaparak, E-mail-adresi 

almasına izin veriyoruz. 

 

 

         

______________________________ 

        (veli imzası) 
 

   

 

 


