
Baden-Württemberg Eyaleti, Anaokulunda İlave Dil Teşviki (SPATZ) Programı, Ebeveyn Rıza Beyanı  

_______ anaokulu dönemi için Baden-Württemberg Eyaleti’nin  

Anaokulunda Dil Teşviki (SPATZ) programına katılım hakkında ebeveyn rıza  

beyanı 

 

 
 

 

Sevgili ebeveynler, 

 

Gündüz çocuk bakımevimiz ________________________________________________________,  

anaokulunda ilave dil teşviki için, Baden-Württemberg Eyaleti tarafından sağlanan bir mali hibeyi 

kullanmak istemektedir. 

 

“Zuwendungen zur Sprachförderung in allen Tageseinrichtungen für Kinder mit Zusatzbedarf 
/ İlave gereksinimi olan çocuklar için bütün gündüz çocuk bakım evlerinde dil teşvikine 
yönelik hibeler (SPATZ Yönetmeliği)”  adlı teşvik programıyla, anaokulu çağında ilave olarak dil 

teşvikine gereksinimi olan çocukların, anaokulundaki genel dil teşvikinin ötesinde, özel dil teşvik 

programları ile desteklenmesi amaçlanmaktadır. 

Anaokulunda ilave dil teşvik programı hakkında daha ayrıntılı bilgileri internette 

www.sprachfoerderung-bw.de adresinde bulabilirsiniz. 

 

Federal eyaletin kendi bankası olan L-Bank, hibe sürecini yürütmek üzere eğitim bakanlığı tarafından 

görevlendirilmiştir. Gerekli belgeler, www.l-bank.de/SPATZ internet adresinde incelenebilir. 

 

Çocuğunuzun dil gelişiminin ilave olarak teşvik edilmesinin amacına uygun ve arzu edilebilir bir durum 

olduğunu ve dolayısıyla gruba yönelik ilave bir dil teşvikine gereksinim duyduğunu tespit etmiş 

bulunmaktayız. Kişisel olarak yapacağımız bir görüşmede, bu konuda size memnuniyetle daha 

ayrıntılı bilgi verebiliriz. 

 

Çocuğunuzun gündüz çocuk bakım evimizde öngörülen ilave dil teşvik önlemine katılmasından son 

derece mutluluk duyarız. Bu teşvik önlemine yönelik federal eyaletin sağlamış olduğu bir hibeyi talep 

edebilmek ve alabilmek için, belirli koşulların yerine getirilmesi gerekmektedir. Çocuklarının söz 

konusu etkinliğe katılması için ebeveynler tarafından verilen rıza beyanı da bunlardan biridir. 

 

Sizden, atacağınız imza ile çocuğunuzun bu etkinliğe katılmasına izin vermenizi rica ediyoruz. 

Başvuru süreci çerçevesinde çocuğunuza ait hiçbir kişisel verinin dışarıya aktarılmayacağını ve 

Baden-Württemberg Eyaleti Veri Koruma Kanunu hükümlerine riayet edileceğini garanti ediyoruz. 

 

 

Onayınız için şimdiden çok teşekkür ederiz. 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

http://www.sprachfoerderung-bw.de/
http://www.l-bank.de/SPATZ


Baden-Württemberg Eyaleti, Anaokulunda İlave Dil Teşviki (SPATZ) Programı, Ebeveyn Rıza Beyanı  

 

Rıza beyanı: 
 

 ___________________________________ isimli çocuğumun  

Baden-Württemberg Eyaleti tarafından desteklenen anaokulunda ilave dil teşviki 
(SPATZ) programına katılmasını kabul ediyorum. Katılımın gönüllülük esasına 
göre gerçekleştiğini biliyorum. 

  

 Söz konusu bu ilave dil teşvikinin finanse edilmesi amacıyla bir hibe talep 
edilmesi için, gündüz çocuk bakım evi tarafından çocuğumun isminin ve doğum 
tarihinin gerekecek olursa Landeskreditbank Baden-Württemberg - Förderbank 
(L-Bank) adlı bankaya iletilmesine muvafakat ediyorum.  

     Çocuğunuza ait veriler, temel olarak sadece gündüz çocuk bakımevi tarafından 
işlenecektir. Çocuğunuza ait veriler, sadece rastgele örnekleme yöntemiyle 
yapılan bir kontrol çerçevesinde gerekecek olursa Baden-Württemberg - 
Förderbank (L-Bank) adlı bankaya iletilecektir. L-Bank, yukarıda bahsi geçen 
bilgileri kendi yetkisi dahilinde olan teşvik koşullarını kontrol etme görevini 
yerine getirmek amacıyla kullanacaktır. Bu rıza beyanı olmadan, çocuğumun dil 
teşvik programına katılmasının mümkün olmadığını biliyorum.  

 
Bu rıza beyanı isteğe bağlıdır ve gelecekte herhangi bir zamanda iptal edilebilir. Bu bağlamdaki 
iptal, yukarıda açıklanan rızaların sadece bir kısmıyla da ilgili olabilir. Rıza beyanının iptal 
edilmesiyle, iptal edilinceye kadar rıza beyanı temelinde gerçekleştirilen kişisel verilerin 
işlenmesinin yasalara uygunluğu etkilenmez. Rıza beyanının verilmemesi veya iptal edilmesi, 
herhangi bir dezavantaja yol açmaz. 
 
Kişisel verilerin işlenmesinden sorumlu kurum, Federal Eğitim, Gençlik ve Spor Bakanlığı’dır.  
  
Kişisel veriler, tarafınızdan verilen rıza beyanı temelinde işlenecektir. 
Çocuğa verilen dil teşviki sona erdikten sonra, yasal nedenlerle kişisel verilen saklanmasına 
devam edilecek ve ardından silinecektir.   
 

Gündüz çocuk bakımevine karşı kişisel verilerinize ilişkin bilgi edinme hakkınız vardır; ayrıca 
kişisel verilerinizin düzeltilmesini, silinmesini veya kısıtlanmasını isteme hakkına, verilerin 
işlenmesine itiraz etme hakkına ve bir veri taşınabilirliği hakkına da sahipsiniz. Bunlara ek olarak, 
veri koruma denetim makamına, Baden-Württemberg veri koruma ve bilgi özgürlüğü eyalet 
görevlisine itiraz etme hakkına da sahipsiniz.  

 
 
…………………………………………………………………………………………………. 
Tarih, imza(lar)1, 2 

 

 

1 Çocuğun yasal velileri ayrı yaşamadıkça ve çocuk ebeveynlerden birisinin rızasıyla ya da bir mahkeme kararı nedeniyle genellikle 
diğer ebeveynin yanında ikamet etmedikçe, imza, daima mevcut tüm yasal veliler tarafından atılmalıdır. Diğer durumda, çocuğun sürekli 
yanında ikamet ettiği ebeveynin imzası yeterlidir. 
 
2 Eğer onay vermiyorsanız, bu formun (imzalanarak) iade edilmesine gerek yoktur. 
 

 

 
 

      
     Rıza beyanı, hamil kuruluşta kalacak ve talep edilmesi halinde L-Bank'a ibraz edilecektir. 
 
 
 
 


